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студентка 1 курсу математичного фак-ту 
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ПОНЯТТЯ ФУНКЦІЇ ЕЙРІ ТА ЇЇ ЗВ’ЯЗОК  

ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМИ ФУНКЦІЯМИ 

Функція Ейрі  xAi  – спеціальна функція, яку названо на честь 

британського астронома Джорджа Бідделя Ейрі [1].  

Вказана функції  xAi  та пов’язана з нею функція Ейрі другого порядку 

 xBi  (рис. 1) є лінійно незалежними розв’язками диференціального рівняння 

другого порядку 0 xyy  – рівняння Ейрі. Це найпростіше диференціальне 

рівняння, що має точку, в якій вид розв’язку замінюється з коливального на 

експоненційний. 

 
Функція Ейрі описує те, як зірка (точкове джерело світла) виглядає в 

телескопі. Ідеальна точка перетворюється в набір концентричних кіл, в силу 

обмеженої апертури та хвильової природи світла. Функція Ейрі також є 

розв’язком стаціонарного рівняння Шредінгера [4] для частки, що рухається в 

однорідному полі, наприклад, електричному. 

Для дійсних значень незалежної змінної x  функції Ейрі  xAi  та  xBi  

визначаються наступними невласними інтегралами відповідно [7, 10]: 
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Властивості функцій Ейрі 
 

Рис. 1 
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1. В точці 0x  значення функцій Ейрі першого та другого порядків та їх 

похідних пов’язані з гамма-функцією   
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1 dtetx tx  [6] наступним чином: 
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2. Визначник Вронського [5] функцій Ейрі дорівнює 


1
. 

3. Для 0x  функція  xAi  – додатна, опукла та прагне експоненційно до нуля, 

а функція  xBi  – додатна, опукла та зростає експоненційно.  
 

Асимптотичні вирази для функцій Ейрі 
 

При x  мають місце наступні співвідношення [3, 8]: 
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Більш точні оцінки 
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Функція Ейрі може бути аналітично продовжена на комплексну площину 

за допомогою формули 
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На рис. 2 наведені графіки дійсних та уявних частин функцій Ейрі: 

 
Рис. 2 

 

Зв’язок з іншими спеціальними функціями 
 

Для додатних аргументів функції Ейрі пов’язані з модифікованими 

функціями Бесселя [9]: 
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KI  задовольняють диференціальному рівнянню 
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Для від’ємних аргументів функції Ейрі пов’язані з функціями Бесселя 

рівностями: 
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Тут функції 
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J  – розв’язки диференціального рівняння 
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Розв’язки рівняння 



1

xyy  – функції Скорера [2] – можуть бути 

виражені через функції Ейрі: 
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Гриценко Анастасія 

студентка 3 курсу математичного фак-ту 

Стєганцева П.Г. 

к.ф.-м.н., доц.  

 

БІНАРНІ ОПЕРАЦІЇ НА МНОЖИНІ ТОЧОК КУБІЧНОЇ ПАРАБОЛИ. 

ЇХ ВЛАСТИВОСТІ ТА ГЕОМЕТРИЧНИЙ ЗМІСТ 

Група – одне із найважливіших понять сучасної алгебри, яке має численні 

застосування у більшості суміжних дисциплін. Здебільшого група виникає як 

множина всіх перетворень (симетрій) деякої структури. Результатом 

послідовного застосування двох перетворень буде знову деяке перетворення. 

Поняття абстрактної групи є узагальненням груп симетрій і визначається як 

множина із операцією множення (композиції), яка задовольняє певним 

аксіомам [2].
 
Серед математичних структур, якими можна наділити не порожню 

множину, структура групи є однією з найважливіших. Групи застосовуються в 

різних розділах математики, а тому їх дослідження залишається актуальним. 

Групою називається не порожня множина G , на якій визначено бінарну 

операцію GGG   з такими властивостями [2]: 

1)     CBACBAGCBA  :,,  (Асоціативність операції). 

2) GAGE  :  AEEA   (Існування одиничного елемента). 

3) GA  :1 GA    EAA  1  (Існування протилежного елементу). 

У даній роботі на множині точок кубічної параболи евклідової площини 

визначаються операції додавання і множення точок, заданих декартовими 

координатами, і перевіряються групові аксіоми. Множина точок кубічної 

параболи є адитивною групою. Якщо з цієї множини виключити точку )0;0(O , 

то така множина є мультиплікативною групою. Оскільки йдеться про 

підмножину точок евклідової площини, то цікавим є питання про побудову 

результатів операцій додавання та множення за допомогою циркуля та лінійки 

як стандартного набору інструментів для виконання побудов. Ці питання також 

розглядаються в роботі. 

1. Визначення суми та множення точок кубічної параболи 

Нехай M – множина точок кривої 3xy  . Сумою точок  3
11;xxP  і 

 3
22;xxQ  множини M  будемо називати точку  3

2121 )(; xxxxS   цієї кривої. 

Очевидно, що множина M  замкнута відносно так визначеної операції 

додавання. Множина M  є абелевою групою. В цьому можна переконатись 

перевіривши аксіоми групи. 

Добутком точок  3
11;xxP  і  3

22;xxQ  множини M  точок кривої 3xy   

будемо називати точку  3
2121 )(; xxxxS  цієї кривої. Множина M  замкнута 

відносно цієї операції, але для точки )0;0(O  не існує оберненого елемента, тому 

структуру мультиплікативної групи можемо побудувати лише на множині 

 )0;0(\ OM . 
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2. Геометричний зміст операції додавання 

Твердження 1. Будь-які дві точки QP,  кривої 3xy   і точка )( S , 

симетрична відносно початку координат точці S , яка є сумою точок QP, , 

належать одній прямій. 

Для доведення твердження задамо точки QP,  координатами, знаходимо 

координати точок S  і )( S , а також координати векторів PQ  і )( SP   й 

переконуємося в тому, що вектори PQ  і )( SP   колінеарні [1].
 

З твердження випливає алгоритм побудови точки, що є сумою двох 

заданих точок кубічної параболи. Нехай на площині задано кубічну параболу, 

на якій відмічено її центр симетрії, вісі координат відсутні. Першим кроком 

знайдемо точку R  перетину параболи з прямою, що проходить через дві задані 

точки. Для цього достатньо однієї лінійки. Другим кроком за допомогою 

циркуля знаходимо точку параболи, яка симетрична точці R  відносно центру 

симетрії параболи. 

3. Геометричний зміст операції множення 

Розглянемо на кривій 3xy   точки )0;0(O ,  1,1E ,  3
11;xxA  і  3

22;xxB . За 

означенням ))(;( 3
2121 xxxxCBA  . Для радіус-векторів OCOBOAOE ,,,  цих 

точок маємо векторну рівність скалярних добутків 

OCOEOBOA  .  (1) 

За теоремою косинусів в векторній формі
 
[1],отримаємо: 

222222
ECOEOCABOBOA    (2) 

Для зручності введемо позначення yECxOCbOBaOA  ,,,  і 

перепишемо рівність (2) у вигляді 22222 2 yxABba   або 

  222222 2 yxABba  .   (3) 

З отриманої формули зрозуміло, що точка С має наступну властивість: 

різниця квадратів відстаней від неї до даних точок О та Е є відомою величиною, 

яка знаходиться в лівій частині рівності (3).  

Твердження 2. Геометричним місцем точок площини, різниця квадратів 

відстаней від кожної з яких до двох фіксованих точок, постійна величина є 

пряма. 

Для доведення застосуємо метод координат. Домовимось, що дані точки 

розташовані на осі абсцис, початок координат виберемо в середині відрізка з 

кінцями в даних точках. Тоді дані точки мають координати )0;(),0;( aBaA  . 

Нехай );( yxM  - довільна точка шуканого геометричного місця точок. Тоді за 

умовою 22222 )()( cyaxyax  , де constc  . З останньої рівності 

випливає 24 cax   або 
a

c
x

4

2

 . Відрізок x  будується за теоремою Фалеса з 
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пропорції 
x

c

c

a


4
. Дійшли висновку, що шукане геометричне місце точок є 

прямою, яка перпендикулярна прямій АВ і проходить через точку 













0,

4

2

a

c
. 

Твердження доведене. 

Повернемося до нашої задачі. Нехай на кубічній параболі відмічено точки 

O , E  і вісі координат відсутні. Для побудови точки BAC   ми послідовно 

побудуємо відрізки: 1) p  такий, що 222 bap  , 2) q  такий, що 

 222 2 ABq , 3) r  такий, що 222 qpr  . Ці побудови виконуються 

циркулем та лінійкою за теоремою Піфагора. А далі скористаємось 

твердженням 2. Тобто побудуємо геометричне місце точок, від кожної з яких 

різниця квадратів відстаней до точок O  та E  дорівнює r . Ми довели, що це є 

пряма, яка перпендикулярна прямій OE  і проходить через точку M  прямої OE  

на відстані 
22

2r
 від середини K  відрізка OE . Шукана точка C  є перетином 

цієї прямої з кубічною параболою (див. рис. 1). 

 
Рис. 1 

В роботі знайдено геометричний зміст операцій додавання і множення 

точок кубічної параболи, сформульовано алгоритми побудови точок, які є 

сумою та добутком даних двох точок кубічної параболи. Серед питань, які 

можна далі розглядати є побудова різних алгебраїчних структур на множині 

точок кубічної параболи та дослідження властивостей цих структур.  

Література 

1. Борисенко О.А. Аналітична геометрія / О.А. Борисенко, Л.М. Ушакова. – 

Харків: Вид-во «Основа» при ХДУ, 1993. – 192 с. 

2. Каргополов М.И. Основы теории групп / М.И. Каргополов, Ю.И. Мерзляков. 
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РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ ШИФРУВАННЯ 

ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

У зв'язку з широким розповсюдженням мультимедійних технологій в 

останні роки з'явився значний інтерес до стеганографії. За цей час було 

опубліковано чимало якісних алгоритмів стеганографічного приховування 

даних в зображеннях, як в закордонній, так і вітчизняній літературі. 

Стеганографія – це метод організації зв'язку, який власне приховує саму 

наявність зв'язку. На відміну від криптографії, яка приховує вміст секретного 

повідомлення, стеганографія приховує саме його існування. Важливою 

вимогою до стегосистемам є «непомітність» вбудованого повідомлення. 

Стеганографію зазвичай використовують спільно з методами 

криптографії, таким чином, доповнюючи її [1]. 

Криптографія – розділ математики, що вивчає системи й методи 

кодування інформації з метою приховання її змісту [3]. 

Метою даної роботи є розробка програмного засобу захисту інформації з 

використанням методу заміни молодших незначущих та криптографічних 

методів захисту (з метою підвищення стійкості розроблюваної системи до атак 

зловмисників). 

Суть методу заміни молодших біт полягає в заміні декількох молодших 

біт в байтах даних. Він застосовується в графічних файлах, що використовують 

для формування кольору кожного елемента зображення (пікселя) значення 

деяких складових (наприклад, значення складових основних кольорів – 

червоного, зеленого і синього) [2,5]. 

Під симетричними криптографічними системами розуміються такі 

криптосистеми, в яких для шифрування і розшифрування використовується 

один і той же ключ. Безпека таких криптосистем повинна ґрунтуватися на 

ключі, а не особливості алгоритму. 

Асиметричні алгоритми шифрування – алгоритми шифрування, які 

використовують різні (і такі які важко обчислити один з одного) ключі для 

шифрування та розшифрування даних [4]. 

Було розроблено та запропоновано структурно-функціональну модель 

розроблюваного програмного засобу (рис. 1). 

При розробці математичної моделі методу заміни молодших незначущих 

біт було прийнято до уваги особливості людського зорового сприйняття 

(неоднакову чутливість ока до різних кольорів. Таким чином було розроблено 

математично модель, відповідно до цих даних, та подано у вигляді таблиці 

(табл. 1). 
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Рис. 1 – Структурно-функціональна схема 

 

Таблиця 1 – Способи приховування інформації у зображеннях за 

ступенем упаковки 
 

Ступінь упаковки, 

біт/піксель 
R G B 

1 0000 0000 0000 0000 0000 0001 

2 0000 0000 0000 0000 0000 0011 

3 0000 0001 0000 0000 0000 0011 

4 0000 0001 0000 0000 0000 0111 

5 0000 0011 0000 0000 0000 0111 

6 0000 0111 0000 0000 0000 0111 

7 0000 0111 0000 0001 0000 0111 

8 0000 0111 0000 0011 0000 0111 

9 0000 0111 0000 0011 0000 1111 

10 0000 1111 0000 0011 0000 1111 

11 0000 1111 0000 0111 0000 1111 

12 0000 1111 0000 1111 0000 1111 

 

В якості секретного криптографічного ключа використовується матриця 

розмірністю 16х16 (FxF), представлена в якості вектора. 

Вхідний 

текст 

Контейнер 

Стегоключ 

Стегоключ 

Криптоключ 

Зашифрований 

стегоключ 

Криптоключ 

Стегоключ 

Вихідний 

текст 

Повідомлення 
 

Приховування 

інформації 

Генерація 

стегоключа 

Шифрування 

стегоключа 

Генерація 

криптоключа 

 

Вилучення 

інформації 

Розшифрування 

стегоключа 

Відправник Отримувач 
Канал зв’язку 
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Матричне представлення криптоключа: 

 

 0 1 … E F 

0    …  
1  …  … … 

…   …   

E … …  … … 

F  …  …  
 

Фактично, криптографічний ключ представляє собою перестановку чисел 

від 0 до 255 без повторень. Тобто ключ містить в собі 256 байт інформації та 

має 256!=2
8
 можливих комбінацій без повторень. Даний ключ має доволі 

високий рівень криптостійкості та здатен забезпечити захист шифрованої 

інформації.[6] 

Засобом реалізації програмного засобу було обрано інтегроване 

середовище Borland Delphi 7. 

Розроблений програмний продукт представляє собою два 

взаємонезалежних програмних модулі: 

− модуль приховування призначений для вбудовування вхідної 

інформації у стегоконтейнер; 

− модуль вилучення призначений для отримання прихованої інформації 

із стегоконтейнера за допомогою стегоключа. 

Розроблений програмний продукт дозволяє приховувати документи 

формату TXT. В якості контейнерів використовуються зображення формату 

BMP (BitMaP). 

У відповідності з метою дослідження та встановлених завдань було 

досягнуто наступних результатів: 

− досліджено основні поняттями та методи захисту інформації; 

− досліджено метод заміни молодших незначущих біт; 

− на основі отриманих теоретичних відомостей, розроблено структурно-

функціональну схему, математичну модель та алгоритм роботи розроблюваного 

програмного засобу; 

− на основі створених структурно-функціональної схеми, математичної 

моделі та алгоритму роботи розроблено програмний засіб приховування 

інформації у статичних зображеннях; 

− проведено тестування та відладку програмного засобу. 

Дана розробка може бути застосована для прихованої передачі інформації 

з середнім рівнем стійкості, а також в якості демонстраційного та учбового 

посібника. 
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ТАЄМНИЧА ІСТОРІЯ ДОСКОНАЛИХ ЧИСЕЛ 

Метою даної роботи є систематизація та аналіз інформації щодо такого 

виду дивовижних чисел, як доскональні числа; розкриття історичного аспекту 

їх виникнення та проведення аналізу основних властивостей досконалих чисел. 

Перш ніж перейти до розгляду досконалих чисел, визначимось з тим, що 

ми будемо розуміти під поняттям «число», яке є одним з основних понять 

математики. Згідно з [1, 2], під числом розуміється деяка абстрактна сутність, 

яка використовується для кількісної характеристики, порівняння, нумерації 

об’єктів та їх частин. 

Як відомо [1], існує багато видів чисел, серед яких найбільшу цікавість 

викликають дивовижні числа, під якими розуміються числа, що володіють 

індивідуальними, неповторними для решти чисел властивостями [3-6]. До таких 

чисел зазвичай відносять наступні: 

– прості числа, які мають тільки два різних дільника: 1 та самого себе. 

Наприклад, 212  , 17117  ; 

– досконалі числа, у яких сума всіх його власних дільників, відмінних від 

самого досконалого числа, в точності дорівнює цьому числу. Наприклад, число 

6 – доскональне, оскільки 3216  ; 

– дружні числа – це два натуральних числа, для яких сума всіх дільників 

першого числа (крім нього самого ) дорівнює другому числу і сума всіх 

дільників другого числа (крім нього самого ) дорівнює першому числу. 

Наприклад, пара чисел 220 та 284 – дружні, оскільки 

1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 + 110 = 284, 

1 + 2 + 4 + 71 + 142 = 220; 

– щасливі числа, які демонструють дивовижні числові закономірності в 

результаті маніпуляцій з цифрами, що входять до них. 

Найбільший інтерес з глибокої давнини викликали доскональні числа [6]. 

Свою назву ці числа отримали в результаті того, що в давнину їм 

приписувалося особливе містичне значення: через складність їх знаходження і 

таємничу незбагненность, вони вважались божественними [3, 4, 6]. Так, 

середньовічна церква вважала, що вивчення досконалих чисел веде до спасіння 
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душі і тому, хто знайде наступне досконале число, гарантоване вічне 

блаженство. Існувало також переконання, що світ саме тому прекрасний, що 

створений за 6 днів, а людство не досконале, тому що походить від 

недосконалого числа 8, оскільки 8 людей врятувалося на Ноєвому ковчезі від 

всесвітнього потопу. Проте на тому ж ковчезі врятувалося ще 7 пар нечистих і 7 

пар чистих тварин, що в сумі становить 28 – досконале число. Існує чимало 

подібних збігів. Наприклад, луна оновлюється за 28 діб (отже цей процес 

досконалий), руки людини можна назвати досконалим знаряддям, оскільки в 10 

пальцях знаходиться 28 фаланг. Крім того, багато людей вбачали у цих числах 

особливий сенс. Так, цими числами дуже цікавилися піфагорійці, які прагнули 

висловити мовою чисел все на світі, включаючи поняття справедливості, 

досконалості і дружби. За їх думкою, досконалі числа являли собою середину 

між надмірністю і недоліком, і, що вони є дуже рідкісними та породжуються 

досконалим порядком [4]. Наприклад, у Римі в 1917 році при підземних роботах 

було відкрито дивну споруду: навколо великого центрального залу розташовані 

двадцять вісім келій. Це була будівля неопіфагорейской академії наук. У ній 

було двадцять вісім членів. До останнього часу стільки ж членів належало мати 

в багатьох вчених товариствах. Також, у Древній Греції була дуже цікава 

традиція – на шостому місці на званому бенкеті за столом прийнято було сидіти 

найповажнішому та найпочеснішому гостю. Отже, скоріш за все всі ці традиції 

були пов’язані зі сприйняттям поняття досконалості та її баченні у 

доскональних числах. 

Таким чином, досконалі числа дійсно дуже цікаві. Розглянемо їх більш 

детально. 

Зауважимо, що на сьогодні досконалих чисел знайдено не так багато. Так, 

перші два числа – 6 і 28 (6=1+2+3; 28=1+2+4+7+14) – були визначені ще в 

давнині, наступні два числа 496 і 8128 знайдено в IV столітті до н.е. Евклідом 

[4]. Ці чотири числа наведені в Арифметиці Никомаха Геразского. П'яте 

досконале число 33550336 було виявлено лише в 1460 році німецьким 

математиком Региомонтаном. Далі, у XVI столітті німецький вчений Шейбель 

знайшов ще два досконалих числа: 8589869056 та 137438691328, і потім, тільки 

на початку XX століття були знайдені ще три досконалих числа. Надалі пошук 

загальмувався аж до середини XX століття, коли з появою комп'ютерів стали 

можливими обчислення, що перевершували людські можливості. На квітень 

2010 року відомо 47 парних досконалих чисел. 

Потрібно відмітити, що один із найважливіших кроків в побудові теорії 

досконалих чисел приписується Евкліду [3, 4, 6], який у своїх дослідженнях 

встановив, що формула  дає досконале число кожен раз, коли 

множник  – просте число, при цьому  теж повинно бути простим 

числом. Для більш глибокого розуміння, зупинимося на цій формулі. 

Нехай у числа  множник в дужках є простим. Тоді 

дільниками цього числа, окрім самого числа, буде послідовність 
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Якщо просумувати цю послідовність дільників, отримаємо також 

досконале число: 

 
Згодом Л. Ейлером [6] було доведено, що наведена формула Евкліда 

визначає всі парні числа. При цьому цікавим є той факт, що до сьогодні не 

вдалося знайти непарне досконале число, але, можливо, його і не існує [3].  

Аналізуючи формулу Евкліда, можна знайти зв'язок між досконалими 

числами з членами геометричної прогресії 1, 2, 4, 8, 16, ... Для більш детального 

розуміння простежимо цей зв'язок на прикладі стародавньої легенди [2], за 

якою перський цар обіцяв винахідникові шахів будь-яку нагороду, на що 

останній попросив її у наступному обсязі: він запропонував в якості винагороди 

забрати кілька зерен пшениці, але вибрав при цьому дуже цікавий спосіб 

(табл.1) – покласти на першу клітку шахівниці одне зерно пшениці, на другу 

клітку – два зерна, на третю – чотири, на четверту – вісім і так далі. На 

останню, 64-ту клітку, мало було насипано  зерен, а всього на шахівниці 

виявиться  зерен пшениці. Потрібно зауважити, що необхідний 

винахідникові обсяг пшениці значно перевищував річний урожай в усьому 

світі. Написавши в кожній клітці шахівниці число зерен, яке повинно бути в 

ній, і забравши з кожної клітки по одному зерну, побачимо, що залишене в 

клітці число зерен в формулі Евкліда визначається виразом  Якщо це 

число є простим, то, помноживши його на число зерен в попередній клітці, 

тобто на , отримаємо досконале число. 
 

Таблиця 1 
 

        

        

        

        

        

        

        

        
 

В табл. 1 замальовані ті клітки, в яких після віднімання 1 виходять так 

звані числа Мерсенна [6], під якими розуміються прості числа  у 

формулі Евкліда. У таблиці таких кліток 9. Таким чином, їм відповідають перші 

дев’ять досконалих чисел [3]. 

 Досконалі числа мають ряд таємничих і разом з тим цікавих 

властивостей, які можна довести з використанням формули Евкліда. 

Розглянемо основні з цих властивостей [3, 4, 6]: 
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1. Всі досконалі числа є «трикутними»: якщо взяти, припустимо, кульки в 

кількості, яка дорівнює досконалому числу, то їх можна розкласти так, що вони 

утворюють рівнобедрений трикутник (рис. 1). 
 

 
Рис. 1 

 

2. Кожне досконале число, за винятком 6, є частковою сумою ряду із кубів 

непарних чисел  
3. Сума зворотних значень дільників досконалого числа, включаючи саме число 

як дільник, завжди дорівнює 2. Так для чисел 6 і 28 маємо: 

 

 
4. Всі парні досконалі числа (крім 6 і 496) закінчуються в десятковому записі на 

16, 28, 36, 56 або 76. 

Крім того, зауважимо, що між досконалими числами та геометричними 

фігурами існує тісний зв'язок. Наприклад, з квадратом та восьмикутником. Так, 

у квадрата: 4 сторони + 2 діагоналі = 6 (а 6 – досконале число), у 

восьмикутника: 8 сторін + 20 діагоналей = 28 (28 – також досконале число) [6]. 

Отже, за проведеним аналізом можна зробити висновок, що досконалі 

числа є не просто дивовижними та цікавими, вони дійсно пояснюють 

приховану сутність та встановлюють зв'язок із тими явищами, над смислом 

яких ми навіть не замислюємось. 

Література 
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ЗОЛОТИЙ ПЕРЕТИН 

Ціле завжди складається з частин, частини різної величини знаходяться в 

певному відношенні один до одного і до цілого. 

Принцип золотого перетину – вищий прояв структурної і функціональної 

досконалості цілого і його частин у мистецтві, науці, техніці і природі [1]. 

Ще древні греки, а, можливо, і єгиптяни ще раніше, знали пропорцію 

«золотого перетину». Лука Пачолі, математик епохи Відродження, назвав це 

співвідношення «божественною пропорцією».  

Дві величини утворюють золотий перетин, якщо співвідношення їх суми і 

більшої величини дорівнює співвідношенню більшої і меншої. Це відношення 

прийнято позначати грецькою буквою . Число  деколи називають золотим 

числом.  

Обчислення значення золотого перетину  

Золотий перетин  можна обчислити безпосередньо з означення: 

 
Праве рівняння дає наступне: 

 
Підставляючи цю рівність у ліву частину: 

 

Скоротивши ,отримаємо: 

 
Помноживши обидві частини на  після перестановки отримаємо: 

 
Це квадратне рівняння має два розв'язки, один з яких є додатнім 

  

Зв'язок із числами Фібоначчі 

 Золотий перетин є границею відношення двох сусідніх членів у 

послідовності Фібоначчі: 

 

При цьому члени послідовності  збігаються до  поперемінно – один 

елемент знизу, наступний згори і т.д. Наприклад: 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A4%D1%96%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D1%87%D1%96
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Формула Біне виражає за допомогою  значення числа Фібоначчі  в 

явному вигляді: 

 
Окрім цього, послідовні степені числа  задовольняють рекурентному 

співвідношенню ідентичному до чисел Фібоначчі: 

 
Спіраль Фібоначчі є наближенням золотої спіралі [2]. 

Золотий Перетин в розробці веб –сайтів 

Застосування математичних принципів золотого перетину для розробки 

веб-сайтів надає благотворний вплив на сприйняття відвідувача. При вході на 

сайт користувач в першу чергу звертає увагу на зовнішній вигляд і візуалізацію, 

золотий перетин в основі дизайну допомагає гостю сайту сконцентрувати увагу 

на потрібних моментах і залучити погляд на фрагменти, які найбільше 

цікавлять. Розробляючи веб-сайт, використання принципу дозволяє зрозуміти, в 

якому співвідношенні, якого розміру і на якій відстані один від одного повинні 

знаходитися фрагменти сторінки для гармонійної візуалізації і найбільш 

природного сприйняття інформації людиною . 

Золоті пропорції в частинах тіла людини 

 Вчені виявили, що золотий перетин, який людське око сприймає як 

гармонійний та приємний, і який часто зустрічається в класичній архітектурі, 

мистецтві та навіть поезії, можна знайти і в природі.  

 У 1855 р. німецький дослідник золотого перетину професор Цейзинг 

опублікував свою працю «Естетичні дослідження». З Цейзинг відбулося саме 

те, що й повинно було неминуче відбутися з дослідником, який розглядає 

явище як таке, без зв'язку з іншими явищами. Він абсолютизував пропорцію 

золотого перетину, оголосивши її універсальною для всіх явищ природи і 

мистецтва.  

 
Рис. 1. – Золоті пропорції в частинах тіла людини 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
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 Цейзинг виконав колосальну роботу. Він виміряв близько двох тисяч 

людських тіл і дійшов висновку, що золотий перетин виражає середній 

статистичний закон. Ділення тіла точкою пупа – найважливіший показник 

золотого перетину. Пропорції чоловічого тіла коливаються в межах середнього 

відношення 13:8 = 1,625 і трохи ближче підходять до золотого перерізу, ніж 

пропорції жіночого тіла, щодо якого середнє значення пропорції виражається в 

співвідношенні 8:5 = 1,6. У новонародженого пропорція становить відношення 

1:1, до 13 років вона дорівнює 1,6, а до 21 року дорівнює чоловічий. Пропорції 

золотого перетину проявляються і у відношенні інших частин тіла – довжина 

плеча, передпліччя і кисті, кисті і пальців і т.д. 

  Справедливість своєї теорії Цейзинг перевіряв на грецьких статуях. 

Найбільш докладно він розробив пропорції Аполлона Бельведерського. Зазнали 

дослідженню грецькі вази, архітектурні споруди різних епох, рослини, тварини, 

пташині яйця, музичні тони, віршовані розміри. Цейзинг дав визначення 

золотому перетину, показав, як воно виражається у відрізках прямій і в цифрах. 

Коли цифри, що виражають довжини відрізків, були отримані, Цейзинг 

побачив, що вони складають ряд Фібоначчі, який можна продовжувати до 

нескінченності в одну і в іншу сторону. Наступна його книга мала назву 

«Золотий поділ як основний морфологічний закон у природі та мистецтві». У 

кінці XIX – початку XX ст. з'явилося чимало чисто формалістичних теорії про 

застосування золотого перетину у творах мистецтва і архітектури. З розвитком 

дизайну і технічної естетики чинність закону золотого перетину поширилася на 

конструювання машин, меблів і т.д. 

Золотий перетин у пентаграмі 

  Золотий перетин виступає у правильній пентаграмі, який вважався 

магічним символом у багатьох культурах. Точка перетину сторін ділить їх у 

золотій пропорції. Більша частина сторони також ділиться у золотій пропорції 

іншою точкою перетину. 

  Пентаграм містить п'ять гострокутних та п'ять тупокутних золотих 

трикутників. У кожному з них співвідношення довжини довшої та коротшої 

сторони утворює золотий перетин. 

 
Рис. 2 – Пентаграма 

 

Література 

1. Бердукидзе А.Д. Золотое сечение / А.Д. Бердукидзе // Квант. – 1973. – №8. 

 

 

http://kvant.mccme.ru/1973/08/zolotoe_sechenie.htm
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
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ШПАРГАЛКА ДЛЯ ГЕНІЯ 

Давньоримський оратор Ціцерон, готуючись до своїх славетних промов, 

розгулював будинком і намагався пов'язати тези виступу з предметами, що 

потрапляли йому на очі. Саме його ім'ям і названо цей унікальний метод 

запам'ятовування. Це дивно простий і в той же час надзвичайно ефективний 

метод, званий також методом місць або системою кімнати. Суть його полягає в 

тому, що запам'ятовуються одиниці інформації, які треба подумки розставляти 

в добре знайомій кімнаті в строго певному порядку. Потім досить згадати цю 

кімнату, щоб відтворити необхідну інформацію. Американські психологи 

якось вирішили перевірити, чи справді допомагають ці самі рідні стіни, й 

влаштували студентам незапланований іспит. Половина групи складала його в 

тій аудиторії, де слухала лекції, а решта – в сусідній. Отримані оцінки 

підтвердили народну мудрість. Хочеш не хочеш, а оточення, в якому ми 

перебуваємо, міцно пов'язується з інформацією, яку ми чуємо, і з тим, що ми в 

цей момент уявляємо. Недарма кажуть: якщо хочеш щось пригадати – 

повернись на те місце, де загублена думка завітала до тебе вперше [2, c. 45]. 

Перш ніж почати вчитися застосовувати цей метод, вам необхідно 

домовитися з самим собою про послідовність обходу кімнати, іншими словами, 

про послідовність місць, на яких ви будете розміщувати свою інформацію. 

Запам'ятовуючи послідовність елементів методом Цицерона перший раз, 

спробуйте пройти по кімнаті реально, як і він, а при цьому розставляти 

елементи мислення. У наступних випадках ходити по будинку буде не 

обов'язково, досить представляти подумки кімнату, яка повинна бути дуже 

добре знайома. 

Метод Цицерона дуже зручний при запам'ятовуванні цифр. Спочатку, 

звичайно, цифри з абстрактної форми треба перевести в конкретну будь-якими 

відомими вам способами [3, c. 78]. А потім вже готові предмети, в які ви 

перетворили цифри, треба розміщувати по кімнаті або по тій ділянці будинку 

або шляху, який ви обрали. 

Але я раджу вам відразу збільшити обсяг інформації, що запам'ятовується 

і розміщувати в кожному місці дві цифри, розставляючи предмети, що 

позначають їх , по два в одному місці, наприклад, зліва і справа, або пов'язуючи 

два предмета між собою за допомогою асоціацій . Метод Цицерона стане в 

нагоді вам і для запам'ятовування гральних карт, що виходять з гри . 

Пропоную потренуватися! Використаймо цей метод для 

запам'ятовування ряду чисел. Уявіть, що ви тримаєте у руках балончик із 

помаранчевою фарбою для графіті, підходите до власних вхідних дверей і, не 

шкодуючи фарби, малюєте на ній число "31". 
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Відчиняючи двері, заходите до квартири. З ваших рук випадає великий 

пакет із цукром, утворюючи величезну білу пляму на чорній, підлозі. 

Нахиляєтесь і малюєте число "41". На білому тлі – темні цифри. Після цього 

берете велику викрутку і просто на шпалерах вишкрябуєте "59". Тепер ходімо 

на кухню. Кухонні двері зазвичай зі склом. Пишете по склу чорною олійною 

фарбою "26". А на дверцятах холодильника зеленкою виводимо "53"... 

Звернімо увагу на нещодавно вимите віконне скло. Тут доречною буде 

зубна паста (краще триколірна)! І, не шкодуючи тюбика, вичавлюєте "58". 

Можна ще трохи підправити цифри пальцем, щоб було охайніше. Напевне, у 

вашій кухні є фіранки? Тому, взявши ножиці, обережно вирізуємо "9" і "7" 

("97"). Додамо в наш арсенал інструментів великий ніж, а потім зобразимо 

ножем на кухонній шафці "93." 

На цьому закінчаться наші уявні пустощі. А тепер заплющте очі й 

подумки пройдіться яскравими слідами своєї фантазії, записуючи всі числа в 

тому порядку, в якому вони були розміщені [4, c. 103]. Якщо не вийшло з 

першого разу – не засмучуйтесь. Якщо все зроблено правильно, у вас вийде 

число "пі" до 15-го знаку після коми – 3, 141592653589793...  

Для оволодіння методом Цицерона досить 2-3 тренування, в цьому його 

велика перевага в порівнянні з багатьма іншими техніками. Досить згадати 

знайому кімнату або скористатися тією, в якій ви знаходитеся. Ви можете 

просто розглядати і запам'ятовувати кімнату (приміщення), розставляючи по 

черзі ключові слова запам'ятовується, а коли буде необхідно його відтворити, 

вам треба буде згадати обстановку приміщення (що значно легше і звичніше, 

ніж, наприклад, згадування змісту доповіді або лекції), і ви самі здивуєтеся 

тому, як легко засвоїлася одночасно з обстановкою необхідна інформація [3, 

c. 198]. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАММНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ 

У сучасному інформаційному суспільстві кожна стабільна компанія 

повинна мати власний представницький сайт в мережі Інтернет, який 

забезпечить інформаційну підтримку існуючого бізнесу. За допомогою web-

сайту фірми вирішують такі завдання, як представлення компанії в мережі 

Інтернет, розширення потенційної аудиторії споживачів, підтримка бренду, 

підвищення впізнаваємості, інформування громадськості та ін. 

Розробка сайтів для компаній є актуальною і затребуваною сферою 

діяльності, тому сайт фірми в мережі Інтернет являє собою досить дешевий і 

масовий спосіб реклами, дає можливість потенційним та існуючим клієнтам 

легко отримувати інформацію про товари і послуги компанії , її ділових 

інтересах, що може допомогти знайти нових замовників і партнерів по бізнесу, 

а, отже, сприяє збільшенню обсягу продажів і рентабельності підприємства.  

Одну з лідируючих позицій в інтернет-комерції займає інтернет-магазин 

[8,9]. Це стосується як ринку В2С (Business To Customer), так і В2В (Business To 

Business). 

З програмної точки зору Інтернет-магазини є не що інше, як розвиток ідеї 

каталогу. Основна відмінність полягає в тому, що користувач не просто може 

побачити каталог, але має можливість замовити і, в деяких випадках, оплатити 

у Інтернет-продавця вибраний товар. 

Метою даної роботи є реалізація програмного забезпечення інтернет-

магазину. 

Для досягнення поставленої мети необхідно розв'язати такі завдання: 

– Аналіз сучасних технологій створення Інтернет – магазину.  

– Вибір CMS з точки зору зручностей використання для створення 

універсального Інтернет – магазину.  

– Налаштування хостингу та CMS [3,5,6,10]. 

– Реалізація універсального завантажувального файлу електронної 

таблиці [1,2,4,7]. 

– Тестування функціональності Інтернет – магазину.  

– Розробка програмної документації. 

Результатом виконання є працююча універсальна модель інтернет-

магазину, діюча на безкоштовній CMS Joomla! та компонентом Virtuemart 2. 

Був проведен аналіз сучасних технологій створення Інтернет – магазину, 

проведен вибір CMS з точки зору зручностей використання для створення 

універсального Інтернет – магазину. 

Здійснено встановлення та налаштування хостингу та CMS. 
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Рис. 1 – Налаштування модулю для завантажувального файлу 

у форматі Microsoft Excel *.xls 

 

 
Рис. 2 – Панель керування сайтом 
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Реалізовано універсальний файлу для завантаження електронної таблиці.  

Проведено тестування функціональності Інтернет – магазину.  

Отримана спроектована модель інтернет-магазину реалізована за 

допомогою хостингу Hostinger та безкоштовної CMS Joomla! з додатковими 

компонентами. 

Створено інтернет-магазин який доповнений системою захисту та 

простою автоматизованою системою заповнення прайс листу. 

Розроблений інтернет-магазин може бути викорастений для будь якої 

продукції, та у випадку продажу сайту швидко переоформлений під іншу 

продукцію, отже система може бути використовуватися не одним власником, а 

переходити від одного до іншого. 

Таким чином, така модель інтернет-магазину є універсальною.  

Спеціалізацією розробленої моделі є надання простої, а також 

функціональної системи інтернет-магазину. 

Мета, поставлена на початку роботи, досягнута, всі завдання виконані. 
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ЗАБУТІ ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

Дана робота присвячена систематизації основних відомостей, аналізу та 

застосуванню деяких «забутих» тригонометричних функцій, що, за їх 

історичним минулим, були одними із найпоширеніших у застосуванні в 
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математичних розрахунках та відігравали значну роль у історичному 

становленні теорії тригонометричних функцій. 

Перш ніж перейти до розгляду зазначених тригонометричних функцій та 

визначити їх роль, місце та вагомість у практичному розвитку теорії функцій та 

тригонометрії, висвітлимо основні історичні аспекти виникнення та розвитку 

поняття функції та тригонометричної функції зокрема. 

Перш за все, торкнемося поняття функції – одного з найголовніших 

математичних та загальнонаукових понять, яке призвано визначати залежність 

одних змінних величин від інших. При цьому під терміном «функція» часто 

розуміється числова функція. Так, з математичної точки зору поняття функції f  

 
Рис. 1 – Зображення поняття 

функції 

(або числової функції) з областю визначення D  

визначається як залежність, при якій кожному числу 

x  із множини D  ставиться у відповідність єдине 

число y  з області значень E  (рис. 1), тобто 

 xfy   [1, 2]. За цим визначенням, можна сказати, 

що функцією є деякий «закон» або «правило», за 

яким кожному елементу однієї множини (області 

визначення) ставиться у відповідність єдиний 

елемент іншої множини (області значень). 

Що стосується історичного аспекту виникнення поняття функції, то слід 

зазначити, що, як і інші математичні поняття, поняття функції склалося не 

одразу, а пройшло довгий період розвитку [3-6]. Виникнення цього поняття 

зумовлено потребами практики для опису різноманітних залежностей між 

окремими явищами. Так, це поняття йде своїми коріннями в ту далеку епоху, 

коли люди вперше зрозуміли, що явища, які оточують їх, є взаємопов’язаними. 

Людина ще не вміла рахувати, але вже могла встановлювати деякі залежності 

між реальними явищами. Наприклад, вона знала, що чим довше горить 

вогнище, тим тепліше буде в печері; чим більше печера, тим більше дрів 

потрібно для її опалення; чим яскравіше сонце, тим тепліше на дворі, і т.ін. 

Отже, з цього можна зробити висновок, що історично виникнення поняття 

функції було об’єктивно обумовленим та відігравало суттєву роль в пізнанні 

навколишнього світу. Таку роль воно відіграє і зараз – поняття функції сьогодні 

виступає одним з центральних понять математики [1, 2]. 

Важливою частиною вчення про функції є тригонометричні функції. Як 

відомо [2-5], тригонометрія, як розділ математики, у якому вивчаються 

тригонометричні функції та їх використання в геометрії, виникла ще у глибокій 

давнині для використання у математичних розрахунках в астрономії, 

архітектурі та геодезії. При цьому, історичне виникнення такого розділу науки, 

перш за все, зумовлено необхідністю розробки потужного обчислювального 

математичного апарату, що відповідав би практичним потребам людей у 

визначенні можливих залежностей, що мають місце при використанні 

різноманітних геометричних фігур [2]. Так, ще у давнині, при вивченні 

прямокутного трикутника були виявлені закономірності, що стосуються 

відношень між його сторонами та кутами, які сьогодні відомі як 
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тригонометричні функції і є функціями кута, особливо корисними при 

дослідженні та моделюванні періодичних подій [3, 4]. Завдяки цьому на 

сьогодні тригонометрія являє собою повноцінний розділ математики, який 

відіграє велику роль в сучасній науці: починаючи з трудів архітекторів та 

закінчуючи серйозними науковими дослідженнями [3-5]. 

Однією з особливостей тригонометричних функцій є можливість їх 

визначення різними шляхами – як відношення двох сторін трикутника, що 

містить кут, або як відношення координат точок по колу, або, більш загально, 

як нескінченні ряди, або як розв'язок диференційного рівняння. 

Тригонометричні функції прийнято поділяти на три групи (рис. 2) [2]: 

– прямі (косинус  cos  і синус  sin ); 

– похідні (тангенс   tg  або tan  і котангенс   ctg  або cot ): 








cos

sin

 ctg

1
 tg   та 








sin

cos

 tg

1
 ctg  ; 

– інші (секанс  sec  і косеканс    csc   àáî   cosec ): 




cos

1
 sec   та 




sin

1
 cosec  . 

Крім того, виділяють додаткові групи [2, 6-8]: 

– рідко використовувані (версинус, веркосинус, гаверсинус та ін.); 

– зворотні (арккосинус  arccos , арксинус  arcsin  і т.ін. (рис.3)). 

 

 

 
Рис. 2 – Графіки основних тригонометричних 

функцій: 1 – синуса; 2 – косинуса; 3 – тангенса; 

4 – котангенса; 5 – секанса; 6 – косеканса 

Рис. 3 – Графіки деяких обернених 

тригонометричних функцій: арксинуса, 

арккосинуса, арктангенса та арккотангенса 

Оскільки в літературі досить широко описані основні (прямі, похідні, 

інші) та обернені тригонометричні функції [2-5] та основним об’єктом 

дослідження нашої роботи є забуті тригонометричні функції, які включені до 

групи рідко використовуваних функцій, то зупинимося на розгляді тільки цієї 

групи функцій. 

До таких рідко використовуваних та «забутих» функцій відносять 

наступні: 

– версинус: 
2

sin2cos1versin 2   ; 

– веркосинус: 
2

cos2cos1vercos 2   ; 
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– синус-коверсус: 


 sin1
2

versincoversin 







 ; 

– косинус-коверсус: 


 sin1
2

vercoscovercos 







 ; 

– гаверсинус: 
2

versin
haversin


  ; 

– гаверкосинус: 
2

vercos
havercos


  ; 

– когаверсинус: 
2

coversin
hacoversin


  ; 

– когаверкосинус: 
2

covercos
hacovercos


  ; 

– ексеканс: 1secexsec   ; 

– екскосеканс: 1cscexcsc   . 

Як бачимо, всі ці функції можуть бути визначені через основні: вони є 

простими комбінаціями функцій синуса та косинуса. На жаль, сьогодні ці 

функції не мають великого попиту та використовуються дуже рідко, тоді як ще 

донедавна (у «докалькуляторному світі») всі вони були дуже необхідними та 

важливими. 

 

Рис. 4 – Визначення тригонометричних 

функцій через коло 

Для визначення тригонометричних 

функцій зазвичай розглядають коло 

одиничного радіуса з двома взаємно 

перпендикулярними діаметрами (рис. 4) 

[7, 8]. Від точки D  по колу відкладаються 

дуги довільної довжини, які вважаються 

додатними, якщо відкладаються в напряму 

від D  до A , та від’ємними, якщо 

відкладаються в напряму від D  до B . 

Зобразимо на рис. 4 деякі тригонометричні 

функції та позначимо їх наступним чином:  

функція синус  sin  позначена червоним кольором, косинус  cos  – синім, тангенс 

 tan  – світло-коричневим, котангенс  cot  – жовтим, секанс  sec  – темно блакитним, 

косеканс  csc  – світло рожевим, версинус  versin  – зеленим, синус-коверсус  cvs  – 

блакитним, ексеканс  exsec  – рожевим, екскосеканс  excsc  – темно-зеленим. 

Надалі, із використанням рис. 4, розглянемо основні властивості та 

особливості деяких рідко використовуваних тригонометричних функцій. 

Найбільш використовуваною з даної групи функцій є версинус (синус-

верзус, «стрілка дуги») [2, 6-8], яка визначається як 

2
sin2cos1versin 2    
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і являє собою відстань від центральної точки дуги, яка вимірюється подвійним 

даним кутом, до центральної точки хорди (позначена як chord  на рис. 4), яка 

стягує дугу. Коли кут AOD  на рис. 4 наближується до нуля, версинус CD  є 

різницею між двома майже однаковими величинами, тому математику, який 

використовує тільки таблицю косинусів, для отримання дуже великої точності 

версинусу будуть потрібними додаткові таблиці. Крім того, версинус завжди 

додатний (приймає значення від 0 до 2), тому його логарифм може бути 

визначений всюди, окрім одного кута (який дорівнює 0), у якому версинус 

дорівнює нулю [8]. Це дає можливість використання у формулах 

логарифмічних таблиць з версинусом для множення так, що не доведеться 

турбуватися про те, що для негативних чисел логарифм не визначений. 

Цікаво ще зазначити, що в протилежність версинусу CD , який схожий на 

стрілу відносно дуги ADB  на рис.4, звичайний синус AC  (у перекладі з 

санскритського «тятива луку») називався прямим, перпендикулярним синусом та 

являв собою половину «тятиви» або хорди AB  цієї дуги [2, 6]. Косинус та 

версинус разом утворюють радіус. Крім того, за Арьябхатою [6], стрілою також 

є діаметр за вирахуванням версинусу. 

З версинусом пов’язані ще декілька функцій: 

– веркосинус (косинус-верзус), яка є версинусом суміжного кута у 

прямокутному трикутникові (при цьому сума суміжних кутів дорівнює 180 ) та 

визначається як 
2

cos2cos1vercos 2   ; 

– синус-коверзус (коверсинус), яка є версинусом додаткового кута у 

прямокутному трикутникові (при цьому в прямокутному трикутникові два 

гострих кута є додатковими один для одного) та визначається як 




 sin1
2

versincoversin 







 . 

Крім того, однією з найвідоміших часто використовуваних з даної групи 

функцій є функція гаверсинусу [7, 8], яка визначається як 

2
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2

cos1

2
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та застосовується в навігації [9-11], для опису відповідних сигналів в 

електроніці (наприклад, у функціональних генераторах) [6, 7] і т. ін. Така 

функція використовується у формулі гаверсинусу [9], яка і сьогодні доволі 

часто застосовується на практиці, оскільки дає дуже точний спосіб обчислення 

відстані між двома точками на поверхні сфери [10, 11], у яких відомі широта і 

довгота, тобто вона є переформулюванням сферичної теореми косинусів [9, 11], 

але саме це формулювання більш корисне для малих кутів і відстаней (з іншого 

боку, формула гаверсінуса дає поганий результат для кутів, близьких до 90 , 

для яких добре працює сферична теорема косинусів). 

Крім того, зазначені функції версинусу, веркосинусу, коверсинусу, 

коверкосинусу, гаверсинусу, гаверкосинусу, когаверсинусу та когаверкосинусу 

в силу їх позитивності доволі часто використовуються для спрощення 
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розрахунків з використанням логарифмів та уникнення помилок округлення в 

обчислювальних системах з обмеженою розрядністю [7-11]. Разом з цим, якщо 

у обчисленнях є квадрати (або квадратні корені) синусу та косинусу, то 

використовуючи таблиці гаверсинусу та гаверкосинусу, не вимагаючи великих 

обчислювальних витрат на операції зведення в квадрат і вилучення квадратних 

коренів, можна отримати точні результати і таким чином уникнути проблем 

округлення. 

Отже, як було визначено в даній роботі, тригонометричні функції, що 

відносять до класу рідко використовуваних функцій, і в теперішній час при 

проведенні математичних обчислень є достатньо затребувані як для спрощення 

процедури обчислення, так і для усунення похибки округлення. 
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ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ  

ФОРМАТОВАНИХ СПИСКІВ БІБЛІОГРАФІЙ(BIBTEX) 

Будь-яка наукова робота повинна мати бібліографічний апарат, що 

включає список використаної літератури та бібліографічні посилання на 

документи. 

Підготовка точної і ретельно вивіреної бібліографії є вимогою для 

прийняття статті до опублікування, а також дуже важлива для процесу 

компетентного рецензування. 

З метою правильного оформлення бібліографічного апарату необхідно 

знати бібліографічний опис документа (БО) – сукупність бібліографічних 

відомостей про документ, його складової частини або групи документів, 

наведених за певними правилами і необхідних і достатніх для загальної 

характеристики та ідентифікації документа. 

Правила БО встановлені державним стандартом [1]. У стандарті 

зазначено: 

- Набір елементів БО; 

- Послідовність їх розташування; 

- Наповнення та спосіб представлення кожного елемента; 

- Застосування умовних розділових знаків. 

У роботі розглядається розробка і реалізація програмного забезпечення 

для створення форматованих списків бібліографій , яке дозволить спростити 

роботу користувача в даній сфері.  

Дослідження сучасного стану виявило, що на сьогоднішній день існує лише 

декілька інтерфейсів прикладного програмування які дозволяють програмно 

обробляти бібліографічні описи та отримувати форматовані списки 

бібліографічних посилань (наприклад див. http://jabref.sourceforge.net/, 

http://code.google.com/p/java-bibtex/, https://github.com/jbibtex/jbibtex/) . Згідно з 

метою були вирішені наступні завдання:  

1) аналіз предметної області (бібліографія), виділено набір сутностей, що є 

істотними для моделювання, та зв’язків між ними, і проектування об'єктної 

моделі предметної області;  

2) розробка інтерфейсу прикладної програми для обробки бібліографічної 

інформації відповідно до розробленої моделі; 

3) створення бази даних для зберігання бібліографічних даних; 

4) створення інтерфейсу користувача для введення бібліографічної інформації 

до бази даних та виводу форматованого бібліографічного опису. 

Було проведено аналіз існуючих програмних рішень у галузі 

автоматичної обробки бібліографічної інформації та вивчено програмне 

забезпечення для роботи з бібліографічною інформацією. В цілому такі 

прикладні комп'ютерні програми дозволяють ввести бібліографічні дані в 



30 

стандартній формі і надають можливість вибору безлічі стилів для створення в 

певному форматі списку літератури на основі цієї бібліографії . Деякі приклади 

існуючих прикладних програм у даній сфері: Biblioscape , BiblioExpress 

(безкоштовна версія Biblioscape), Бібліо Майстер. Але варто відмітити, що ці 

програми представляють собою готові рішення, що мають на увазі 

експлуатацію лише кінцевими користувачами. В той же час розроблене нами 

програмне забезпечення дозволяє використати функціональність 

автоматизованого форматування бібліографічних даних шляхом застосування 

класів та методів розробленого нами програмного інтерфейсу, а також 

вбудовувати у якості модуля у програмні системи, що розроблюються.  

Розроблене програмне забезпечення призначене для надання допомоги у 

вирішенні наступних завдань: 

 - Внесення вручну бібліографічної інформації про публікації в каталог (базу 

даних); 

 - Пошук публікації в каталозі; 

 - Автоматизоване форматування бібліографічної інформації відповідно з 

конкретним форматом (правилами ) бібліографічного опису; 

 - Збереження відформатованої інформації у файл та вивід її на екран. 

У якості кінцевого формату представлення відформатованої інформації 

був обраний формат BibTeX. Цей формат є «de facto» стандартом 

представлення бібліографічної інформації в сучасних інформаційних системах. 

BibTeX дозволяє зручно працювати зі списками джерел, відокремлюючи 

бібліографічну інформацію від її представлення.  

Розроблене програмне забезпечення допоможе легко обмінюватися 

бібліографічними базами з колегами; дозволить не запам'ятовувати правила 

оформлення бібліографії, з огляду на те, що BibTeX робить цю роботу 

автоматично за допомогою стильових BST-файлів. 

Розроблений проект підтримує створення бібліографічного опису 

наступних типів публікацій: 

 - Стаття; 

 - Книга; 

 - Матеріали конференції; 

 - Буклет; 

 - Дисертація; 

 - Технічний звіт; 

 - Монографія; 

 - Електронна публікація. 
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ОГЮСТЕН-ЛУЇ КОШІ ТА ЙОГО ВНЕСОК 

У РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНОЇ НАУКИ 

Дана робота присвячена аналізу основних наукових результатів та 

досягнень у розвитку світової науки визначного французького вченого 

Оґюстена-Луї Коші, члена Паризької академії наук, Лондонського 

королівського товариства, Петербурзької академії наук та інших академій 

Європи, ім'я якого внесено до списку найвидатніших учених Франції. 

Роботи Коші відносяться до різних областей математики [1-8]. В першу 

чергу він відомий тим, що по суті є розробником фундаменту математичного 

аналізу, одним з основоположників механіки суцільних середовищ, 

засновником теорії інтегральних вирахувань, а також відомий своїм величезним 

внеском в арифметику, алгебру, геометрію, теорію диференціальних рівнянь, 

теорію чисел, теорію комплексного аналізу, теорію функції комплексної 

змінної, математичний аналіз, математичну фізику, теоретичну і небесну 

механіку, теорію пружності та багато інших областей математики, з 

неймовірною легкістю переходячи від однієї області наукового знання до іншої. 

Зважаючи на такий досить потужний перелік його заслуг, можна сказати, що 

він був математично зацікавленою людиною, що прагнула познати все і всюди, 

та при цьому робив це дуже грамотно і залишив за собою цілу низку вагомих 

результатів, які й до сьогодні лежать в основі формування математичної науки. 

Крім того, зважаючи на те, що за період своєї наукової діяльності Коші написав 

більш ніж 800 наукових праць, можна говорити і про його продуктивність. Були 

навіть такі періоди у його житті, коли він щотижня відправляв в Паризьку 

академію наук нові мемуари. Разом з цим, про його продуктивність свідчить 

цілий ряд введених ним термінів, визначень і понять, які і сьогодні широко 

використовуються [1, 2, 4, 7]. Більш того, його ім’ям названо більше теорем та 

понять, ніж ім’ям інших математиків. Так, ним були запропоновані ознака 

Коші, критерій Коші, задачі Коші, інтеграл Коші, рівняння Коші-Рімана і Коші-

Ковалевської, що відносяться до різних розділів математичного аналізу, 

математичної фізики, теорії чисел, та інших дисциплін [3]. 

Розглянемо його найвагоміші заслуги перед кожною областю математики 

і фізики. 

Перш за все звернемося до його внеску у розвиток математичного 

аналізу. До великих математичних досягнень Огюстена Коші в даній області 

належать строгі визначення основних понять математичного аналізу [2, 5, 8]: 

границі, неперервності, похідної, диференціала, інтеграла як границі сум, 

збіжності ряду і т.д. Крім того, ним були встановлені точні умови збіжності 

ряду Тейлора до даної функції, знайдена відмінність між збіжністю цього ряду 

взагалі і його збіжністю до даної функції, розроблено чітку побудову теорії 

збіжних рядів, доведено існування інтегралів від неперервних функцій, 
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доведено справедливість формули Ньютона-Лейбніца, введено невизначений 

інтеграл як окремий випадок визначеного інтегралу, доведено неперервність 

такого інтеграла за верхньою межею, надано нові формули кінцевих різниць 

для інтерполяції і т.ін. Однією з найбільш відомих його робіт в даній області 

математики є «Курс аналізу Політехнічної школи» (1821) [1, 5], у якому він 

надав нове обґрунтування для математичного аналізу, яке і вважається його 

фундаментом. Крім того, що характерно, в цій роботі міститься визначення 

неперервності функції, яке, за думкою Коші, спиралося на поняття 

нескінченного малого, якому він надав новий сенс: у Коші нескінченно мале – 

змінна величина, яка прагне до нуля, тобто в його основу покладено поняття 

про граничний перехід. Таке визначення і дало надалі можливість обґрунтувати 

всі операції, які виробляються над нескінченно малими величинами в курсах 

диференціального й інтегрального числень. За своєю сутністю курси аналізу 

Коші, засновані на систематичному використанні поняття границі, послужили 

зразком для більшості курсів пізнішого часу [4, 6-8]. 

Великою заслугою Коші в історії математики є те, що він розвинув 

основи теорії функції комплексної змінної, закладеної ще в XVIII столітті 

Ейлером і Д’Аламбером [2, 3, 7]. У своїх дослідженнях Коші запропонував 

геометричне представлення комплексної змінної як точки, яка переміщається в 

площині по шляху інтегрування; показав, що степеневий ряд в комплексній 

області володіє колом збіжності; ввів поняття інтегралу з комплексними 

границями [1, 3]. Але, потрібно зауважити, що у своїх перших роботах з теорії 

функції комплексної змінної Коші ще недалеко йде від попередників, вдаючись 

до комплексної змінної в аналізі лише як допоміжного засобу, що дозволяє 

вирішувати важкі завдання інтегрального числення [5, 7]. Отже, у своїх 

дослідженнях він по суті розвинув теорію функцій комплексного змінного: 

використовуючи інтеграл по контуру, знайшов розкладання функції в 

степеневий ряд, визначив радіус збіжності цього ряду, розробив теорію 

вирахувань, а також її додатки до різних питань аналізу і т.д. 

Не зупиняючись на зазначених досягненнях та результатах Огюста Коші, 

зауважимо, що окрім математичного аналізу та теорії функції комплексної 

змінної не можна не віддати належне роботам вченого у інших напрямках, 

зокрема: 

– в теорії диференціальних рівнянь Коші належать наступні визначні 

результати: постановка загальної задачі про знаходження розв’язку 

диференціального рівняння із заданими початковими умовами (задача Коші); 

докази основних теорем існування розв’язків для випадку дійсних і 

комплексних змінних (для останніх він розвинув метод мажорант) [4, 8]; 

розробка методу інтегрування диференціальних рівнянь у частинних похідних 

першого порядку; 

– в алгебрі Коші розвинув теорію визначників, знайшов їх основні властивості 

(зокрема, довів теорему множення, яку потім поширив на матриці), ввів поняття 

«модуля» комплексного числа, «сполучених» комплексних чисел, узагальнив 

теорему Штурма для комплексних чисел, займався дослідженням симетричних 

багаточленів [2, 6, 7]; 
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– у геометрії Коші узагальнив теорію багатогранників, розробив новий метод 

дослідження поверхонь другого порядку, досліджував дотичні, випрямлення і 

квадратури кривих, встановив правила застосування аналізу до геометрії, вивів 

рівняння площини та параметричне представлення прямої в просторі [1, 3, 6-8]; 

– у теорії чисел Коші запропонував доведення теореми Ферма про багатокутні 

числа, навів одне з доведень закону взаємності, а також провів дослідження з 

теорії цілих алгебраїчних чисел, вивчив вперше загальне невизначене тернарне 

кубічне рівняння і довів теореми про невизначені тернарні квадратні рівняння, 

провів порівняння з однаковим модулем і загальним розв'язком [2, 5-7]; 

– в області теорії пружності Коші ввів поняття напруги, склав диференціальні 

рівняння рівноваги для елементарного прямокутного паралелепіпеда, розвинув 

поняття деформації [1, 2, 5, 8]; 

– в оптиці Коші математично розвинув теорію Френеля і теорію дисперсії [5]; 

– в астрономії – надав новий спосіб обчислення руху планет [2, 3, 6]; 

– у фізиці – вивів загальне рівняння руху світлового ефіру, встановив закони 

заломлення і віддзеркалення [1, 3, 5-7]. 

Крім того, ним було проведено багато вагомих досліджень в 

тригонометрії, механіці, математичній фізиці та ін. [3, 5-8]. 

Отже, проаналізувавши основні досягнення та результати наукових 

досліджень О.Л. Коші, ми можемо зробити висновок, що вчений вніс 

неоціненний вклад в розвиток науки, зокрема, математики і фізики. 
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ВІЛЬНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ МАТЕМАТИЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РОЗРАХУНКІВ 

Цивілізований світ передбачає високу культуру користування 

комп’ютерними програмами, дотримання прав інтелектуальної власності 

(авторських). 

На додаток до високоякісних ліцензійних програм (що передбачає їх 

платне використання) існує цілий клас так званих «вільних програм», у тому 

числі математичного спрямування, які дозволяють безкоштовно або за 

символічну плату використовувати їх функціонал.  

Тема цієї роботи є актуальною в умовах лімітованого фінансування 

системи освіти, тобто відсутності коштів на придбання ліцензованих пакетів 

програм. 

Термін «вільна програма» означає, що у її користувачів є свобода 

виконувати, копіювати, змінювати і покращувати програму (це передбачає 

доступ до початкового тексту), передавати копії своїх змінених версій іншим 

користувачам. 

Програми з відкритим початковим текстом 

Деякі застосовують термін "програми з відкритим початковим текстом". 

Різниця між класами невелика: майже всі вільні програми є програмами з 

відкритим початковим текстом, і майже всі програми з відкритим початковим 

текстом вільні. 

Програми в суспільному надбанні 

Програми в суспільному надбанні – це програми, на які не поширюється 

виключне авторське право. Якщо початковий текст програми знаходиться в 

суспільному надбанні, то вона являє собою особливий випадок вільної 

програми без авторського права. Це означає, що деякі копії, а також 

модифіковані версії цілком можуть не бути вільними. 

У деяких випадках програма у виконуваній формі може бути в 

суспільному надбанні, а початковий текст - недоступний. Це не вільна 

програма, тому що для того, щоб програма була вільною, необхідний доступ до 

початкового тексту. 

В даний час більшість вільних програм не є суспільним надбанням; на 

них поширюється виключне авторське право, і правовласники за допомогою 

ліцензії вільних програм дали юридичний дозвіл всім вільно користуватися 

ними. 

Але також існують і безкоштовні програми які не мають чіткого 

загальноприйнятого визначення, але зазвичай цей вираз вживають для 

позначення пакетів програм, які дозволено перерозповсюджувати, але не 

змінювати (і їх початковий текст недоступний). Ці пакети не є вільними 

програмами. 
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Математична сфера діяльності дає можливість використовувати таки 

безкоштовні програми. З метою поліпшення математичного процеса тих або 

інших завдань. 

У ході дослідження, нами було проаналізовано 6 вітчизняних та 

зарубіжних інформаційних джерел, і знайдено згадки про 14 вільних програм 

для математиків. До них відносять: Sage, Octave, Maxima, R, CAS, GeoGebra, 

Scilab, LyX, Аксіома, Yacas, SINGULAR, Macaulay2, Command-Line/Desktop 

Калькулятор, та ін. 

До їхніх загальних переваг слід віднести простоту у використанні, 

доступність початкового коду, гнучкість програм та широкий набір засобів і 

інструментів при роботі, підтримка багатьох форматів та мов, доступність для 

користувача, можливість виконання багатьох видів обчислень та побудов. 

За допомогою цих програм користувач може: виконувати різні 

обчислення, займатись розробкою інтерактивних навчальних матеріалів, 

створювати геометричні побудови, виконувати аналіз числових рядів, рахувати 

масиви та матриці, будувати 2D і 3D графіки функцій, тощо. 

Вільними програмами можна користуватись, заміняючи ними відомі 

ліцензійні пакети, такі як Matlab, Mathematica, Mathcad, Maple, Statistica, Tabula 

і т.д. 

Однією з вільних і зручних у використанні є программа Sage. 

Завданням проекту Sage є створення "життєздатної безкоштовної 

альтернативи з відкритим початковим кодом для Magma, Maple, Mathematica і 

Matlab." Sage може запускатися з командного рядка або в браузері. Деякими з 

багатьох особливостей Sage є: 

1. Мова програмування Python підтримує процедурні, функціональні та 

об'єктно-орієнтовані конструкції.  

2. Виконання обчислень за допомогою Maxima і SymPy.  

3. Лінійні алгебраїчні обчислення з використанням GSL, SciPy і NumPy.  

4. Бібліотеки елементарних і спеціальних математичних функцій.  

5. 2D і 3D графіки обох функцій і даних.  

6. Інструментарій для персональних інтерфейсів для розрахунків та 

додатків, документів і біомедичних форматів. 

Іншою альтернативою для складних математичних обчислень є Maxima 

Максима є математичною комп'ютерною системою з відкритим 

початковим кодом (CAS). Як такий, він є безкоштовним для всіх, для 

завантаження, установки і використання! Її ліцензії (GNU Public), або GPL, 

дозволяють кожному користувачу вільно змінювати і поширювати її, доки її 

ліцензія залишається з початковими параметрами. 

Щоб особисто перевірити працездатність вільних програм ми провели 

експеримент з вирішення однієї і тієї ж задачі за допомогою декількох 

математичних пакетів. 

Візьмемо задачу метою якої буде побудувати фігуру обмежену прямими з 

мінімальними затратами часу.  

Завдання: Побудувати систему обмежень  



36 

Для цього вирішимо задачу у вільній програмі Maxima. Для вирішення 

даної задачі нам необхідно використовувати вбудовану команду plot2d.  

Для побудови багатокутника обмежень потрібно побудувати одночасно 

графіки декількох прямих: 

Перетворити до вигляду y = f (x), потім на місці першого аргументу 

оператора plot2d в квадратних дужках ввести праві частини отриманих виразів, 

розділяючи комами; 

Вводимо діапазон значень змінних x і y. Ліву та праву межу вибираємо 

так, щоб на графіку було видно перетин прямих. При необхідності ввести 

товщину (перша цифра після lines) і колір ліній. 

Отримаємо (рис. 1):  

(%i1)plot2d([], [x,0,2], [y,0,15], [style, [lines,3,5]],[plot_format,openmath])$ 

Для порівняння розв'яжемо цю ж задачу в "Maple" — програмному 

середовищі, якe відносять до класу «невільних програм».  

Для отримання зображення графіка функції заданої системи необхідно 

спочатку довантажити відповідний пакет програм, набравши 

with (plots); 

і натиснути ENTER.  

Після цього набрати 

plot(2-x,3-x,x,x=-2*Pi..2*Pi,y=-4..4,title="y"); 

і натиснути ENTER. Отримаємо наше зображення як і в попередньому варіанті. 

 

 
Рис. 1 

 

Як бачимо, вирішуючи одну і ту ж саму задачу, за допомогою двох різних 

класів програм, результат ми отримуємо один і той же. Час витрачений на 
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вирішення обох задач був приблизно однаковим, що не дає явних привілеїв 

жодній з програм. Це ж показує, що вільні програми не поступаються за якістю 

ліцензійним пакетним програмам. 

Тому дослідивши сучасні вільні програми та їх можливості можна 

зробити висновок, що система освіти може і повинна використовувати у своєму 

арсеналі вище зазначені вільні програми математичного напрямку, так як це 

внесе в навчання нові можливості, не тільки роботи з ними, але й індивідуальне 

налаштування та покращення програм з відкритим кодом під особливі потреби 

користувача. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НАПРЯЖЕННО-

ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

СОСТАВНЫХ ОБОЛОЧЕЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ЭЛЕМЕНТЫ 

КОТОРЫХ ИМЕЮТ РАЗЛИЧНУЮ ТОЛЩИНУ 

Предложен относительно простой подход расчета основных 

характеристик напряженно-деформированного состояния составных 

оболочечных конструкций, состоящих из секций, которые имеют различную 

толщину. При этом данный подход позволяет строить компактные и в то же 

время эффективные алгоритмы. Ключевые слова: напряженно-

деформированное состояние, составная оболочка, толщина оболочки, 

деформация. 

В связи с неуменьшающейся потребностью в легких и прочных 

конструкциях, разработка методов и подходов решения задач об упругой 

деформации, особенно составных оболочечных конструкций, остается 

актуальной. 

Одна из таких моделей демонстрируется на примере конструкции, 

изображенной на рис. 1, где секции I, III имеют одну толщину, а секция II – 

другую. 

 

http://arxiv.org/abs/1112.6163
http://arxiv.org/abs/1112.6163
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  а)    б) 

Рис.1 – Составная оболочечная конструкция: 

а) общий вид; 

б) разрез 

Для описания упругого равновесия таких оболочек воспользуемся 

дифференциальными уравнениями В.З. Власова [1], которые имеют вид 
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  (1) 

Здесь x  и   – продольная и угловая координаты точек срединной 

поверхности оболочек;  ,xUU  ,  ,xVV  ,  ,xWW  ,  ,xXX  , 

 ,x ,  ,xZZ   – компоненты вектора перемещений и вектора внешней 

поверхностной нагрузки соответственно; R  и h  – радиус и толщина оболочки; 

E  и   – модуль Юнга и коэффициент Пуассона. Символ   обозначает 

двумерный дифференциальный оператор Лапласа в полярных координатах 
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Выражения внутренних усилий и моментов имеют вид 
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Граничные условия жесткого закрепления торцов ( constx  ) 

представлены в следующем виде 

 0U , 0V , 0W , 0




x

W
.   (3) 

Для решения задачи (1), (3) целесообразно выполнить разделение 

переменных с помощью тригонометрических разложений вида 
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Коэффициенты  xUU mm  ,  xVV mm  ,  xWW mm   определяются 

семейством систем обыкновенных дифференциальных уравнений 
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определяются выражениями 
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Условия жесткого закрепления (3) для коэффициентов mU , mV , mW  

примут вид 

,0mU  ,0mV  ,0mW  .0mW   (8) 

Задачу (5), (8) удобно решать, используя методы: редукции граничной 

задачи к задачам Коши , дискретной ортогонализации и Рунге-Кутта [3]. Тогда 

вдоль параллелей constx   должны удовлетворятся условия гладкого 

соединения (сопряжения), которые имеют вид 
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Для удовлетворения граничным условиям (8) и условиям сопряжения 

секций (9) строится разрешающая система линейных алгебраических уравнений 

[2], матрица которой имеет вид 

 

K1 H2 0 0 0 

0 K2 H3 0 0 

0 0 K3 H4 0 

0 0 0 K4 H5 

H1 0 0 0 0 

0 K5 

(10) 

где 

;



































i

i

i

i

i

i

i

i

j

Q

M

W

W

N

V

S

U

K



 



































i

i

i

i

i

i

i

i

j

Q

M

W

W

N

V

S

U

H



1    (11) 

( 4,3,2,1j ; 8...,,2,1i ) 

они попарно обеспечивают выполнение условий гладкого соединения (9), при 

этом j  соответствует нумерации секций составной оболочной конструкции 

(рис. 1), i  – количеству систем фундаментальных решений. В свою очередь 1H  

и 5K  имеют вид 
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5     (12) 

и обеспечивают выполнение граничных условий, в данном случае - условий 

жесткого закрепления (8). jH  – соответствует начальным значениям задач 

Коши, которыми служат столбцы единичной матрицы. jK  – конечные значения 

решений. Элементы решения построенной системы линейных алгебраических 

уравнений с матрицей (10) используются затем в качестве начальных значений 

соответствующих задач Коши для всей конструкции в целом. 
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На основе вышеизложенного разработан подход исследования основных 

характеристик напряженно-деформированного состояния составных 

оболочечных конструкций, состоящих из секций, которые имеют различную 

толщину. Построен расчетный алгоритм и выполнен ряд вычислительных 

экспериментов. При этом параметры имели следующие значения: 

– физические: 11102 E Па, 25.0 ; 

– геометрические: 1R м, 2.1L м, 02.01 h м, 01.02 h м;  

– а компоненты вектора внешней, поверхностной, равномерно распределенной 

нагрузки, имели следующие значения: 0X , 0 , 510Z Па. 

На рис. 2 видно, что все графики распределяются симметрично, 

непрерывны и носят монотонный характер; также отчетливо наблюдается 

выполнение, как граничных условий, так и условий соединения отдельных 

элементов конструкции, что свидетельствуют о достоверности полученных 

результатов. 

 
Рис. 2 – Основные характеристики напряженно-деформированного состояния 

составной конструкции 

 

Литература 

1. Власов В.З. Избранные труды: каталог из 3 т. / В. З. Власов. – М.: Изд-во АН 

СССР. Т.1 – 1962. – 528 с. 

2. Гавеля С.П. Об исследовании напряженно-деформированного состояния 

составных оболочечных конструкций. / С.П. Гавеля, Ю.А. Сысоев // 

Прикладная механика. – 1979. – №7. – С. 11–15.  

3. Форсайт Дж.Э. Машинные методы математических вычислений / 

Дж. Форсайт, М. Малькольм, К. Моулер; пер. с англ. Х. Д. Икрамова. – М.: 

Мир, 1980. – 279 с. 

 

 

 

 



42 

Субота Анастасія 

студентка 4 курсу математичного фак-ту 

Ткаченко І.Г. 

к.ф.-м.н., доц.  

 

ВКЛАД КЛОДА ШЕННОНА В РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ЗВ’ЯЗКУ 

Американський інженер-електрик і математик, «батько теорії 

інформації», його роботи є синтезом математичних ідей з конкретним аналізом 

надзвичайно складних проблем їх технічної реалізації — Клод Елвуд Шеннон 

(англ. Claude Elwood Shannon) (30 квітня, 1916 — 24 лютого, 2001) [4]. 

Шеннон народився в американському штаті Мічіган, де й закінчив школу 

в 1932 році. В цьому ж році він вступив до Мічиганського Університету і в 1936 

році отримав дипломи бакалавра з електротехніки та математики. Дисертацію 

«Символічний аналіз реле і каналів, що перемикаються» Шеннон опублікована 

в 1938 році і за неї в 1940 році отримав Приз Альфреда Нобеля. У цій роботі 

Шеннон довів, що Булеву алгебру і двійкову арифметику можна 

використовувати, щоб спростити розташування електромеханічних реле, які 

тоді використовувалися у телефонах. Шеннон також довів, що можна 

використовувати розміщення реле для вирішення проблеми Булевої алгебри. 

Використання цієї властивості електричних вимикачів є базовою логічною 

концепцією, яка лежить в основі всіх електронних цифрових комп’ютерів. 

"Просто случилось так, что никто другой не был знаком с этими обеими 

областями одновременно!" — так скромно Шеннон пояснив причину свого 

відкриття [2]. 

У своїх роботах 1948-49 років він визначив кількість інформації через 

ентропію — величину, відому в термодинаміки і статистичної фізики як міра 

неупорядкованості системи, а за одиницю інформації прийняв те, що згодом 

охрестили "бітом", то є вибір одного з двох рівноймовірних варіантів. Пізніше 

Шеннон любив розповідати, що використовувати ентропію йому порадив 

відомий математик Джон фон Нейман, який мотивував свою пораду тим, що 

мало хто з математиків та інженерів знає про ентропію, і це забезпечить 

Шеннону велику перевагу в неминучих суперечках [2]. 

У 1949 році була розсекречена і опублікована стаття Шеннона «Теорія 

зв’язку в таємних системах», яка вперше представила криптографію як науку. 

Шеннон ввів основні поняття, без яких теорія кодування і передачі інформації 

неможлива в наші дні. Головною заслугою Шеннона вважається дослідження 

поняття абсолютної секретності систем. Він довів існування шифрів, які 

неможливо розкодувати, і сформулював умови, необхідні для цього. У цій 

роботі ми будемо мати справу з загальною математичною структурою і 

властивостями секретних систем. В теорії зв’язку вважається, що мова може 

розглядатися як деякий імовірнісний процес, який створює дискретну 

послідовність символів в відповідності з деякою системою ймовірностей [1]. 

Для кожної мови можна ввести поняття надлишковості, яка вимірюється в 

певному сенсі тим, наскільки може бути зменшена довжина деякого тексту без 
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втрати будь-якої частини інформації. Надлишковість грає центральну роль в 

вивченні секретних систем.  

Секретна система визначається як деяка множина відображень одного 

простору в інший. Кожне конкретне відображення з цієї множини відповідає 

способу шифрування за допомогою конкретного ключа. Вважаючи, що 

відображення взаємно однозначні, можна стверджувати, що, якщо відомий 

ключ, то в результаті дешифровки можлива тільки єдина відповідь. 

Припускається далі, що кожному ключу відповідає деяка апріорна ймовірність 

— ймовірність вибрати цей ключ. Аналогічно кожному можливому 

повідомленню відповідає апріорна ймовірність, що визначається ймовірнісним 

процесом, який це повідомлення задає .  

При розгляді секретних систем, які можна представити як сукупність 

відображень однієї множини елементів в іншу виникають дві операції 

комбінування [5, с. 254].  

Перша операція називається операцією «множення» і відповідає 

зашифро-повідомлення за допомогою системи R  з наступним 

зашифровуванням отриманої криптограми за допомогою системи S , причому 

ключі R  та S  вибираються незалежно. Результатом є секретна система, 

відображення якої складаються з усіх добутків R  на S , а ймовірності 

остаточних відображень є добутками ймовірностей двох початкових 

відображень.  

Друга операція комбінування є «зваженим додаванням»:  
.1,  qpqSpRT  

Секретні системи з цими двома операціями комбінування утворюють 

гарно відому математикам лінійну асоціативну алгебру з одиницею.  

У другій частині статті розглядається проблема «теоретичної 

секретності», тобто наскільки легко деяку систему можна розшифрувати, якщо 

для аналізу перехопленої криптограми противник має необмежену кількість 

часу і співробітників [5, с. 255]. Для того, щоб система відповідала вимогам 

«абсолютної секретності», необхідно, щоб апостеріорні ймовірності 

повідомлень, отриманих після перехоплення, були б в точності рівні апріорним 

ймовірностям тих же повідомлень до перехоплення. Показано, що «абсолютна 

секретність» можлива, але вимагає у випадку скінченного числа повідомлень 

того ж самого числа можливих ключів. Якщо в криптограмі зі скінченним 

ключем N літер, то у противника існує певна множина повідомлень з певними 

ймовірностями, за допомогою яких могла б бути створена криптограма. Зі 

збільшенням N ця множина звужується доти, доки врешті решт не отримаємо 

єдиного розв’язку криптограми, тобто повідомлення з ймовірністю, близькою 

до одиниці, а всі інші з ймовірностями, практично рівними нулю.  

У роботі введене поняття )(NH  ненадійності, якою вимірюється, 

наскільки близька середня криптограма з N літер до єдиного розв’язку. 

Визначення функції )(NH  дає можливість наближено обчислити кількість 

матеріалу, який необхідно перехопити, щоб отримати розв’язок секретної 
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системи. Для звичайних мовця «відстань єдиності» приблизно рівна 
D

KH )(
, 

де )(KH  — число, що вимірює «об’єм» простору ключів, а D  — 

надлишковість мови. Якщо всі ключі апріорі рівноймовірні, то )(KH  дорівнює 

логарифму кількості можливих ключів. Для простої підстановки з випадковим 

ключем )(KH  дорівнює !26log
10

 або приблизно 20, а D  (в десяткових 

одиницях на літеру) для англійської мови рівне приблизно 0,7. Отже, єдиність 

розв’язку досягається приблизно при 30 літерах [3].  

У третій частині статті розглядаються проблеми «практичної секретності» 

[4]. Запропоновані методи побудови систем, для розв’язку яких потрібні значні 

затрати часу і сил. 

 Одним з перших він висловив думку про те, що машини можуть грати в 

ігри і самонавчатися. У 1950 році він зробив механічну мишку Тесей, 

дистанційно керовану складної електронної схемою. Ця мишка вчилася 

знаходити вихід з лабіринту. На честь його винаходу IEEE заснував 

міжнародний конкурс "мікромишь", в якому до цих пір беруть участь тисячі 

студентів технічних вузів. Також він розробив пристрій, яке могло складати 

кубик Рубіка, міні комп'ютер для настільної гри Гекс, який завжди перемагав 

суперника, механічну мишку, яка могла знаходити вихід з лабіринту. Також він 

реалізував ідею жартівливій машини «Ultimate Machine».  

Але з початку 60-х років Шеннон не зробив в теорії інформації практично 

більше нічого. Це виглядало так, ніби йому всього за 20 років набридла 

створена ним же теорія [2]. 

Клод Шеннон пішов з життя 24 лютого 2001 року. 
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РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ І ПРОГРАМИ ПОШУКУ 

НАЙКОРОТШИХ ВІДСТАНЕЙ У ГРАФІ 

Початок теорії графів як розділу дискретної математики було покладено 

Леонардом Ейлером в його міркування про Кенігсбергські мости [1]. Однак, ця 

стаття Л. Ейлера 1736 р. була єдиною упродовж майже ста років. Інтерес до 

проблем теорії графів відродився близько середини 20 століття і був 

зосереджений головним чином в Англії. Для такого пожвавлення вивчення 

графів було багато причин. Природничі науки мали свій вплив на це завдяки 

дослідженням електричних ланцюгів, моделей кристалів і структур молекул. 

Розвиток формальної логіки призвело до вивчення бінарних відносин у формі 

графів. Велика кількість популярних головоломок ґрунтувалася на 

формулюваннях безпосередньо в термінах графів, і це наштовхнуло на 

усвідомлення того, що багато завдань такого роду містять певне математичне 

ядро, важливість якого виходить за рамки конкретного питання. 

Актуальність даної роботи обумовлена тим, що при вирішенні багатьох 

практичних завдань, необхідно знаходити найкоротші шляхи в графі. Такими 

практичними завданнями є: оптимізація маршруту перевезення товарів, 

передача даних в обчислювальних мережах і т.д. 

Завдяки своєму широкому застосуванню, теорія про знаходження 

найкоротших шляхів останнім часом інтенсивно розвивається. 

Найкоротший шлях моделюється за допомогою деякого математичного 

об’єкта, що називається графом. 

Існують три найбільш ефективні алгоритми знаходження найкоротшого 

шляху: 

а) алгоритм Флойда - Уоршелла[1, 2],  

б) алгоритм Дейкстри [1, 3], 

в) алгоритм Беллмана - Форда [4]. 

Мета роботи: розробити додаток, що дозволяє знаходити найкоротші 

шляхи в довільному графі. 

Завдання, вирішення яких необхідно для досягнення поставленої мети: 

 дослідження теорії графів, 

 огляд понять: шляхи та маршрути; дати визначення найкоротшого 

шляху, 

 вивчення алгоритмів пошуку найкоротших шляхів, 

 постановка технічної задачі для розробки програми пошуку 

найкоротших шляхів, 

 розробка програми пошуку найкоротших шляхів. 

Об’єкт дослідження є алгоритми на графах. 

Предмет дослідження – алгоритми знаходження найкоротших шляхів. 
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Рис. 1 – Результати роботи програмного засобу 

Обчислюваний експеримент полягав в тому, що б оцінити емпіричну 

часову складність практичної реалізації алгоритмів пошуку найкоротших 

шляхів у графі(алгоритми Флойда - Уоршелла, Дейкстри, Беллмана - Форда). 

Для цього будемо використовувати функцію – емпіричну оцінку часової 

складності роботи алгоритмів )()( орор kСOСT   [5]: 

k  – коефіціент, який залежить від обчислюваної потужності комп'ютера, 

та особливостей реалізації алгоритмів; 

орС – кількість операцій, які виконуються у алгоритмі. 

У програмний засіб надходить матриця відстаней повного графу з 

кількістю вершин V (V=1..20). Результатами обчислюваного експерименту є 

побудовані таблиця й діаграми до неї. 
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Рис. 2 – Графік залежності функціі )( орСT  від кількості вершин графу (V=20) 
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Рис. 3 – Графік залежності функціі )( орСT  від кількості вершин графу (V=10) 

Як бачимо з побудованих діаграм найменшу часову складність в умовах 

експерименту має алгоритм Дейкстри. 

У результаті вирішення поставлених завдань було розроблено 

програмний додаток, який може використовуватися при знаходженні 

найкоротшого шляху в графі. Також запропонований додаток може бути 

використано для практичних цілей, таких як вивчення алгоритмів пошуку 

найкоротшого шляху в графі або пошук найкоротшого шляху в мережі.  
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РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ДОДАТКУ ВИЯВЛЕННЯ ФОРМИ 

ПЛОСКИХ ОБ’ЄКТІВ 

Розвиток і поширення комп’ютерної обробки інформації привели до 

виникнення в середині ХХ століття потреб в технологіях, що дозволяють 

машинам здійснювати розпізнавання оброблюваної ними інформації. Розробка 

методів машинного розпізнавання дозволяє розширити коло виконуваних 

комп’ютерами завдань і зробити машинну переробку інформації більш 

інтелектуальною. Прикладами сфер застосування розпізнавання можуть 

служити системи розпізнавання тексту, машинний зір, розпізнавання мови, 

відбитків пальців, форми плоских та просторових об’єктів (фігур) та інше. 

Незважаючи на те, що деякі з цих завдань вирішуються людиною на 

підсвідомому рівні з великою швидкістю, проте до теперішнього часу ще не 

створено комп’ютерних програм, що повністю вирішують їх в загальному 

вигляді. Більшість розроблених програмних систем призначені для роботи в 

часткових випадках з обмеженою сферою застосування [3]. 

Типова задача автоматичного розпізнавання образів формулюється 

наступним чином: уся множина зображень проходить попередню обробку 

(усунення шумів, підвищення контрасту, тощо) після чого деяким способом 

розбивається на кінцеве число класів, званих образами. Автоматичному 

пристрою (механізмом сприйняття образів) пред’являється образи зображення. 

Пристрій повинен вирішити, до якого класу воно відноситься [1;2].  

Об’єкти кожного класу (образи) характеризуються деякою сукупністю 

ознак, кожен з яких може приймати одне значення певної множини. Тому 

виникає завдання: за допомогою сімейства поверхонь розбити простір ознак на 

області, що не перетинаються, і зіставити кожну область одному з образів. 

Якщо це зроблено, то процес розпізнавання є досить простим: для наданого 

зображення потрібно обчислити значення всіх ознак, тобто визначити деяку 

точку в просторі ознак; потім виявити, в яку з виділених областей попадає 

точка. Зображення відноситься до того образу, якому відповідає знайдена 

область [4]. 

Найбільш поширені три підходи (або типи класифікаторів) розпізнавання 

образів: шаблонний, ознаковий та структурний. Шаблонні класифікатори 

перетворять вихідне зображення символу в набір точок і потім накладають його 

на шаблони, наявні в базі системи. Шаблон, що має найменше відмінностей, і 

буде шуканим. У цих систем досить висока точність розпізнавання дефектних 

символів (склеєних або розірваних). Недоліком може слугувати неможливість 

розпізнати наприклад шрифт, певний набір символів, який хоч трохи 

відрізняється від закладеного в систему (розміром, нахилом або 

накресленням)[2;4]. 
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Ознакові класифікатори по кожному символу обчислюють набір чисел 

(ознак) і порівнюють ці набори. Але так як набір ознак ніколи повністю не 

відповідає об’єкту, то свідомо частина інформації про символ буде втрачатися 

[4]. 

Структурні класифікатори зберігають інформацію про топологію 

символу. Цей спосіб теж має свої недоліки: як тільки буде представлена 

«розірвана» через дефекти друку літера, вона вже не підійде під свій опис [2]. 

За вище зазначеним можна дати висновок що задача виявлення форми 

об’єкту є актуальною сучасною задачею прикладної інформатики чи 

програмної інженерії.  

Метою наукової роботи є розробка програмних засобів для виявлення 

(розпізнавання) форми плоских об’єктів (геометричних фігур) на зображені, які 

використовують різні підходи розпізнавання образів.  

Об’єктом наукової роботи є графічні зображення, що передають 

інформацію про фігури, предметом наукової роботи – методи та способи 

виявлення форми плоских об’єктів. 

Розробка програмних систем або засобів виявлення форми плоских 

об’єктів також застосовується при вирішенні таких завдань як комплектація 

деталей для зборки, навчання дітей дошкільного віку геометричним фігурам, 

обробки креслень деталей, мап тощо. 

В результаті написання накової роботи було розроблено алгоритми та 

програмні засоби для виявлення форми плоских об’єктів(а саме трикутника, 

прямокутника та еліпса) на зображенні. У відповідності до мети наукової 

роботи були вирішені наступні задачі: 

 дослідження зображень, їх видів та операцій над ними (обробка, 

використання та ін.); 

 вивчення основних понять теорії розпізнавання образів та розгляд 

трьох основних підходів даної теорії: шаблонного, ознакового та структурного; 

 розробка алгоритмів для практичного використання шаблонного та 

ознакового підходів розпізнавання образів для виявлення форми плоских 

об’єктів на зображенні, а саме геометричних фігур: прямокутника, еліпса та 

трикутника; 

 проектування та розробка програмних засобів, які містять 

інформаційну систему виявлення форми плоских об’єктів з реалізованими 

підходами розпізнавання образів, для яких проводився опис практичного 

використання. Дані програмні засоби мають певні модельні обмеження: 

зображення подається у чорно-білій гамі, на зображенні фігури повинні 

розташовуватись у таблиці, поля якої мають квадратні розміри, обхід по 

зображенню здійснюється по полям даної таблиці зліва-направо, зверху-вниз; 

 тестування розроблених програмних засобів, аналіз та порівняння 

результатів роботи даних програмних засобів. 

Перспективою розвитку розроблених програмних засобів є: 

а) покращення сприйняття кольорових зображень, 
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б) розробка та реалізація алгоритму виявлення форми плоских об’єктів 

без обмежень на розташування та орієнтацію у растрі, 

в) врахування більшої кількості фігур алгоритмом розпізнавання. 

Далі будуть наведені скриншоти програмних додатків виявлення форм 

плоских об'єктів: 

 
Рис.1 – Програмний додаток 

виявлення форм плоских 

об'єктів. Ознаковий підхід 

 
Рис.2 – Програмний додаток виявлення форм плоских 

об'єктів. Шаблонний підхід 
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АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА 

ОБЛІКУ КІМНАТ ГУРТОЖИТКУ 

Багато сучасних підприємств з метою заощадження витрат, зменшення 

обсягу браку виробництва та оптимізації якості управління активно 

впроваджують автоматизовані інформаційні системи (АІС). Актуальною ця 

проблема є також для якісної організації життєдіяльності студентів у 

гуртожитку. Для управління гуртожитком, котрий надає житлові послуги на час 

навчання, необхідна об’єктивна інформація про наявність вільних кімнат. 

Великий об’єм просторової та атрибутивної кількісної інформації можливо 

обробляти і аналізувати за допомогою спеціального програмного забезпечення. 

Таке програмне забезпечення враховує як просторову прив’язку, так і спеціальні 

данні про кімнати. 

Аналіз проблеми показує, що збір кількісної інформації стосовно 

дослідження, котрі доступні в зазначеній проблемі, можна умовно розділити на 

дві групи: студенти, кімнати. Інформація щодо студентів представлена списками 

студентів які навчаються у закладі на денній формі навчання та проживають в 

гуртожитку. Інформація щодо кімнатного фонду представлена списком кімнат 

для проживання, який надає гуртожиток. 

Таким чином, враховуючи вище зазначене, можна зробити висновок, що 

розробка, впровадження та підтримка АІС управління діяльністю гуртожитком 

є актуальною проблемою сучасної прикладної інформатики. Тому метою даної 

роботи є розробка моделі АІС обліку кімнат гуртожитку. Для досягнення 

поставленої мети необхідно розв’язати такі завдання: 

а) вивчити предметну область, 

б) розробити модель даних, 

в) реалізувати її в середовищі Microsoft Access, 

г) розробити інтерфейс користувача. 

Система керування базами даних (СКБД) – сукупність мовних і 

програмних засобів, призначених для створення, ведення і спільного 

використання БД багатьма користувачами [1]. 

Автоматизована інформаційна система (АІС) – це система, що реалізує 

автоматизований збір, обробку, маніпулювання даними, що функціонує на 

основі ЕОМ та інших технічних засобів і включає відповідне програмне 

забезпечення та персонал. Надалі в цій якості буде використовуватися термін 

інформаційна система (ІС), який має на увазі поняття автоматизована. 

Кожна ІС в залежності від її призначення має справу з тією або іншою 

частиною реального світу, яку прийнято називати предметною областю системи 

[1]. Виявлення предметної області системи – це необхідний початковий етап 

розробки будь-якої ІС.  

Визначення моделі даних предметної області – створюваних таблиць і 
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представлень – називається схемою бази даних або просто схемою [2]. Схема 

даних – це приведення концептуальної моделі у фізичне представлення, 

здійснюване як правило, засобами СКБД. 

Перспективою розробки АІС обліку кімнат гуртожитку є впровадження у 

діяльність управління навчальним закладом та поступова інтеграція з іншими 

програмами в сфері інформаційних технологій гуртожитку. 

Розроблена модель предметної області (рис.1) діяльності гуртожитків 

може бути використана для розробки АІС обліку кімнат гуртожитку.  

 

 
Рисунок 1 – Схема даних БД 

 

Розроблено інтерфейс користувача АІС «Обліку кімнат гуртожитку». 

Розроблені елементи інтерфейсу спрощують процес роботи з базою даних. 

Запропоновані форми та звіти спрощують процес пошуку вільних місць, 

розселення студентів по кімнатах, пошуку студентів за запитом деканату під час 

діяльності гуртожитку. 

Результатом виконання є реляційна модель та автоматизована 

інформаційна система обліку кімнат гуртожитку. 

Підсумком ретельного вивчення предметної області, аналізу вже існуючих 

інформаційних систем у сфері обліку кімнат гуртожитку, виділення їх недоліків 

та переваг, стало концептуальне проектування предметної області, побудування 

ER-діаграми з виділенням сутностей, їх типів та зв’язків та розробка єдиної 

уніфікованої моделі реляційної бази даних. 

Отримана модель даних реалізована за допомогою СУБД Microsoft 

Access. Створена база даних, до якої розроблено дружній інтерфейс 

користувача, який є основою автоматизованої інформаційної системи «Обліку 

кімнат гуртожитку». 

Розроблена автоматизована інформаційна система може бути використана 

для університетів, які надають гуртожиток студентам денної форми навчання. 

Спеціалізацією розробленої моделі є надання розгорнутої інформації про 

студентів, кімнати, гуртожитки. 

АІС є доступною для користувачів базового рівня підготовки та 

обізнаності у предметній області. 

Розроблена в ході роботи база даних дозволяє збільшити швидкість 

пошуку і доступу користувача до необхідних джерел гуртожитку, дозволяє 

упорядкувати і систематизувати їх. А це, в свою чергу, впливає на 

продуктивність праці користувача, якому не треба витрачати велику кількість 

часу на пошук необхідної інформації. Система може бути використана як 
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самостійний програмний продукт. Таким чином, така модель даних є 

універсальною. Мета, поставлена на початку роботи, досягнута. 
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ГІПОТЕЗА КОЛЛАТЦА 

Дана робота присвячена аналізу однієї з найвідоміших нерозв’язаних 

проблем теорії чисел – гіпотезі Коллатца, яка відома також як Гіпотеза 13 N , 

Сіракузька проблема, Числа-градини [1-3]. 

Для розкриття сутності гіпотези Коллатца, розглянемо наступну задачу. 

Візьмемо довільне ціле число N більше за нуль (будь-яке натуральне число). 

Якщо воно непарне, помножимо його на 3 і додамо 1, тобто замінимо N на 

13 N . Якщо ж воно парне, розділимо на 2, тобто замінимо N на 2N . Над 

отриманим новим значенням числа N виконуємо ті ж самі дії, і так далі. У цих 

умовах виникають наступні питання: «Чи з'явиться після багаторазового 

повторення зазначених дій тенденція до збільшення (або до зменшення) 

чисел?», «Яким буде процес: розбіжним або збіжним?», «Як довго чекати 

числа, яке для цього процесу виявиться «фатальним?». 

Тоді, для поставленої проблеми гіпотеза Коллатца полягає у наступному: 

за його твердженням, яке б початкове число ми не взяли, рано чи пізно ми 

отримаємо одиницю. 

Якщо задано конкретне N, то для відповіді на поставлені питання 

достатньо звичайної арифметики. Розглянемо це на кількох прикладах: 

1. Нехай 3N . Оскільки воно є непарним, то наступним отримаємо значення 

10133  , потім отримаємо 5210  , далі 16153   і т.д. Таким чином, 

отримаємо послідовність, яка відома під назвою сіракузької послідовності у 

наступному вигляді: 

10, 5, 16, 8, 4, 2, 1, 4, 2, 1 … 

Очевидно, що, починаючи з 1, починають циклічно повторюватися числа 

1, 4, 2. 

2. Візьмемо число 7N  – непарне. Тоді, діючи аналогічним способом, 

отримаємо сіракузьку послідовність у цьому випадку у наступному вигляді: 

7; 22; 11; 34; 17; 52; 26; 13; 40; 20; 10; 5; 16; 8; 4; 2; 1;… 

Далі цикл повторюється. 
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3. Почавши з непарного числа 27N , отримаємо сіракузьку послідовність у 

вигляді 

27, 82, 41, 124, 62, 31, 94, 47, 142, 71, 214, 107, 322, 161, 484, 242, 121, 364, 

182, 91, 274, 137, 412, 206, 103, 310, 155, 466, 233, 700, 350, 175, 526, 263, 

790, 395, 1186, 593, 1780, 890, 445, 1336, 668, 334, 167, 502, 251, 754, 377, 

1132, 566, 283, 850, 425, 1276, 638, 319, 958, 479, 1438, 719, 2158, 1079, 3238, 

1619, 4858, 2429, 7288, 3644, 1822, 911, 2734, 1367, 4102, 2051, 6154, 3077, 

9232, 4616, 2308, 1154, 577, 1732, 866, 433, 1300, 650, 325, 976, 488, 244, 122, 

61, 184, 92, 46, 23, 70, 35, 106, 53, 160, 80, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1, … 

Для проведення аналізу отриманих послідовностей зобразимо їх у вигляді 

графіків, відкладаючи по горизонталі номер числа, а по вертикалі – його 

значення у отриманій послідовності (рис. 1). На рис. 1., за наведеними 

прикладами видно, що в отриманих послідовностях є багато «злетів» і «падінь»: 

зльотів, коли N непарне, і падінь, коли воно парне. 

Однак, для поставленої задачі труднощі завдання полягають не у 

виписуванні послідовності для даного N, а в знаходженні спільного рішення, 

яке годилося б для всіх вихідних значень N. Таке спільне рішення поки не 

отримано. Було випробувано величезна кількість чисел, і всі вони вели себе 

однаково, але ще ніхто не зміг довести, що так само буде з будь-яким цілим 

числом. З невирішених завдань теорії чисел – ця чи найважливіша, але вона 

одна з тих, що викликають сильну досаду. І опис обчислювальної процедури, і 

її виконання надзвичайно прості, але зрозуміти, до чого вона може призвести, 

неймовірно важко. 

Якщо до довільного цілого числа N багаторазово застосовувати описані 

перетворення, то якого результату слід очікувати? На цей рахунок є три 

інтуїтивні гіпотези [2]. 
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Рис. 1 – Сиракузька послідовність для: 

а) 3N , б) 7N , в) 27N  

 

У першій гіпотезі розмірковуємо так. Маємо рівну кількість парних і 

непарних чисел, так що в будь-якій довгій послідовності обчислень парні і 

непарні N з'являтимуться однаково часто. Непарне N збільшується втричі 

(трохи більше), а парне зменшується всього лише вдвічі. Отже, у міру 

зростання числа ітерацій значення N буде нескінченно зростати. За кожну 

ітерацію N буде в середньому збільшуватися на (3N+1)/2. Для великих значень 

N це, по суті, так само 3N/2.  

Друга гіпотеза заснована на тезі «Чим вище заберешся, тим нижче 

скотишся». Справедливість цієї думки підкріплюється тим реальним фактом, 

що варто в обчисленнях отримати точну ступінь двійки, як послідовність 

нестримно скотиться до 1. (При розподілі на 2 числа, що представляє собою 2 в 

будь-якій ступені, крім самої двійки, постійно буде виходити все менше і 

менше парне число.) Серед нескінченної зліченної множини цілих чисел існує 

нескінченно багато ступенів двійки, так що при досить довгому обчисленні 

обов'язково вийде одна з них. У процесі обчислень можна отримати скільки 

завгодно велике число N, але крах його неминучий. 

Третя гіпотеза за формою схожа з другої, але призводить до іншого 

висновку. Помічено, що як тільки обчислення змінюють напрямок, скажімо 

після низки парних чисел з'являється непарне, ми знову повертаємося в ту ж 

область, в якій були раніше. Справді, отримуючи то більші, то менші числа, ми 

можемо як завгодно часто повертатися в якусь кінцеву область. Можна 

очікувати, що рано чи пізно результат обчислень повториться, і, як тільки це 

відбудеться, все подальше вирішено наперед. Утворюється замкнутий цикл, з 

якого вже ніколи не вийти. Це пояснюється тим, що вибір кожного наступного 

кроку відбувається за цілком певним правилом. 

Проведемо математичний експеримент. Почнемо обчислення з 1. Це – 

непарне число, тому, дотримуючись умов задачі, помножимо його на 3 і додамо 

1. Отримане в результаті 4 – парне число, так що ділимо його на 2 і знову 

отримуємо парне число. Поділивши ще раз на 2, знову повертаємося до 1. 

Таким чином, результат нашого першого обчислення підтверджує дві з 

розглянутих вище гіпотетичних теорій. Гіпотеза про крах великих чисел 
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підтвердилася тим, що після першої ж ітерації результат виявився ступенем 2. 

Підтвердженням гіпотези про зациклення є отримання 1 – числа, з якого ми 

почали. Замкнутий цикл {4,2,1} далі буде безупинно повторюватися. З усіх 

натуральних чисел одиниця займає особливе положення: це перше число і 

найменше. Таким чином, результат, отриманий для N=1 , може бути нетиповим: 

перш ніж робити які-небудь висновки, треба перевірити інші числа. 

«Фатальність » чисел 2 і 4 очевидна з обчислення для N=1, тому спробуємо 

почати з 3. Отримуємо таку послідовність: 5,6,8,4,2,1,4,2,1… Після дослідження 

перших чотирьох натуральних чисел начебто виявилася визначена тенденція, 

але все ж підстав для остаточного висновку немає. У проведених обчисленнях 

нас найбільше цікавлять дві величини: максимальне з отриманих значень N і 

довжина шляху, під якою будемо розуміти загальне число ітерацій, необхідне 

для досягнення 1. Приклад з трійкою говорить про те, що максимум 

досягається, а число послідовних ітерацій може бути значно більше вихідного 

значення N, так що цілком можливо, що для деякого значення N ця функція 

виявиться зовсім необмеженою. 

Розглянемо ще одне поняття – «числа-градини» [1, 2]. Це також 

поширена назва для сукупності розглянутих послідовностей, яка виникла 

внаслідок того, що графіки послідовностей (див. рис. 1, в)) схожі на траєкторію 

руху градин в атмосфері. Гіпотеза перевірялася на комп'ютері для всіх 

початкових значень до 20*20
28

 ≈5,764*10
18

. У всіх цих випадках вона 

закінчувалася повторюваним циклом {4,2,1}, що складається з трьох елементів. 

Однак така перевірка не є доказом гіпотези. Як показують випадки гіпотези 

Пойа, гіпотези Мертенса і число Скьюза, іноді контрприклади знаходяться 

тільки для дуже великих чисел. Оскільки послідовне тестування всіх 

натуральних чисел – це процес, який ніколи не може бути закінчений (їх 

нескінченно багато), то такий підхід не може довести істинність гіпотези, він 

може показати тільки, що контрприклад ще не знайдено. На останок хочеться 

зауважити, що у серпні 2009 р. на платформі BOINC був запущений проект 

«Collatz Conjecture», метою якого є перевірка гіпотези Коллатца на великих 

числах. Сподіваймося, що згодом на основі цих досліджень буде знайдене й 

бажане узагальнення. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНОПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

ЗА ДОГОВОРОМ ПОВІТРЯНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРА 

Питанням цивільно-правової відповідальності як такої та 

відповідальності за порушення окремих видів зобов’язань в спеціальній 

науковій літературі приділяється останнім часом все більше уваги. 

Це зумовлено особливостями механізму правового регулювання 

приватноправових відносин, який базується на цивілістичних принципах 

ініціативності та диспозитивності. 

В механізмі правового регулювання цивільно-правова відповідальність 

виконує роль стабілізації правовідносин, індикатором порушення нормального 

ритму існування ідеальної моделі правовідношення і водночас способом їх 

повернення до нормального режиму функціонування. В цьому проявляється 

попереджувальна функція цивільно-правової відповідальності. Разом з тим, 

остання має і іншу функцію – відновлювально-компенсаційну, що, завдяки 

матеріальному характеру відповідальності повертає сторону, що постраждала 

внаслідок порушення договірного зобов’язання до нормального матеріального 

стану. 

Варто зазначити, що дослідженню питань цивільно-правової 

відповідальності приділяли вчені: М.М. Агарков, О.С. Іоффе, С.С. Алексєєв, 

А.О. Собчак, Р.О. Халфіна, Д.В. Боброва, Т.В. Боднар, В.І. Борисова, М.І. 

Брагінський, С.М. Братусь, В.В. Вітрянський, В.П. Грибанов, О.В. Дзера, 

І.В. Жилінкова, В.М. Коссак, І.С. Канзафарова, Н.С. Кузнєцова, В.В. Луць, 

Р.А. Майданик, Н.О. Саніахметова, М.М. Сібільов, І.В. Спасибо-Фатєєва, Р.О. 

Стефанчук, Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, Я.М. Шевченко та ін. 

Спеціальні дослідження цивільно-правової відповідальності в Україні 

наразі відсутні. Окремі доробки мають місце в працях Нечипуренка 

О.М. «Цивільно-правове регулювання перевезень таксі» (2008) [1], Мінченка А. 

О. «Договір перевезення пасажира та багажу залізничним транспортом в 

Україні» (2011) [2]. 

Актуальність теми зумовлена тим, що наразі досить часто мають місце 

порушення прав пасажирів перевізниками. При цьому компенсаторна функція 

цивільного права, що повинна мати прояв в цивільно-правовій 

відповідальності, де-факто не діє. Попри наявне нормативне регулювання 

перевезень пасажирів, формалізоване в Правилах перевезень пасажирів різними 

видами транспорту, механізм правового регулювання досліджуваних 

правовідносин є неефективним.  
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Цивільний кодекс України в главі 64 (Перевезення) стосовно 
відповідальності перевізника за невиконання чи неналежне виконання 
договірного зобов’язання містить банкетні норми, відсилаючи до транспортних 
статутів та кодексів.  

Транспортні статути та кодекси, правила перевезень пасажирів окремим 
видами транспорту не містять підстав, розмірів та меж відповідальності 
перевізника. У кращому випадку, за скасування рейсу пасажирові буде 
повернуто вартість квитка. За втрату чи пошкодження багажу відшкодовується 
його оголошена чи дійсна вартість.  

Приємно зазначити, що виключення склали новий Повітряний Кодекс 
України від 19 травня 2011 р. [3] та Правила повітряних перевезень пасажирів і 
багажу від 30.11.2012 р. [4], які були прийняті у відповідності до вимог 
Регламенту (ЄС) Європейського Парламенту та Ради від 11 лютого 2004 року 
«Про запровадження загальних правил компенсації та допомоги пасажирам у 
разі відмови у перевезенні та скасування чи тривалої затримки рейсів»[5], 
Монреальської конвенції про уніфікацію деяких правил міжнародних 
повітряних перевезень 1999 року. Вони закріпили підстави, розміри та межі 
цивільно-правової відповідальності перевізника перед пасажиром. 

Характеризуючи особливості цивільно-правової відповідальності за 
договором повітряного перевезення пасажира, слід визначити деякі 
особливості. 

По-перше, як вид цивільно-правової відповідальності взагалі виконує 
каральну, виховно-попереджувальну і компенсаційну функції. 

По-друге, сутність цивільно-правової відповідальності полягає у 
застосуванні державного примусу до особи, винної у порушенні або 
невиконанні взятих на себе зобов'язань. 

По-третє, має прояв у негативних для даної особи наслідки. 
По-четверте, в актах цивільного законодавства встановлено виключний 

перелік порушень договору, за які настає відповідальність авіаперевізника. У 
главі 64 ГК України закріплено зобов'язання за договірною конструкції, 
пов'язані з перевезенням пасажирів (ст. 921 відповідальність перевізника за 
ненадання транспортного засобу, ст. 922 ГК відповідальність перевізника за 
затримку відправлення пасажира та порушення строку доставки пасажира до 
пункту призначення, ст. 928 ГК України - відповідальність перевізника за 
шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю 
пасажира). 

По-п'яте, цивільним законодавством встановлена обмежена 
відповідальність авіаперевізника за порушення умов договору перевезення 
пасажира. Згідно ч.5 ст. 104 ВК України , якщо пасажирам відмовлено у 
перевезенні проти їхньої волі, перевізник має виплатити їм компенсацію у 
розмірі 250 євро - для рейсів дальністю до 1500 км, 400 євро - від 1500 до 3500 
км; 600 євро - більше 3500 км. 

Згідно глави 4 розділу XХVII Правил повітряних перевезень пасажирів і 
багажу України, перевізник не може виключити або обмежити відповідальність 
за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю пасажира сумою 113100 СПЗ для 
кожного пасажира (1 СПЗ = 0,42 EUR). 
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Відповідальність перевізника за шкоду внаслідок затримки рейсу 
обмежується сумою 4694 СПЗ по кожному пасажиру. 

По-шосте, ЦК містить підстави звільнення перевізника від 
відповідальності (ч.1 ст.922 ЦК України - затримка в доставці через усунення 
несправності транспортного засобу). ВК не містить інших підстав, однак, 
характер відповідальності обмежений. 

По-сьоме, пасажир несе повну відповідальність за заподіяні збитки. 
 По-восьме, ні ЦК України, ні Закон України «Про захист прав 
споживачів» не виключають можливості звернення пасажира, права якого 
порушені, до суду за захистом своїх порушених прав, як споживача.  

По-дев'яте, забезпечення реалізації та захисту суб'єктивних прав 
пасажирів можливо лише в силу застосування імперативів, встановлених в 
актах цивільного законодавства. На думку автора, застосування подібних 
імперативів виправдано. 

Таким чином, нами доведено, що цивільно-правовій відповідальності 
перевізника за порушення умов договору повітряного перевезення пасажира 
властиві всі особливості, які властиві і цивільно-правовій відповідальності як 
такій. Проте, на відміну від відповідальності за порушення умов зобов’язань з 
договорів перевезення пасажира іншими видами транспорту, яка має 
обмежений характер (а де-факто, вона відсутня взагалі), нормативно 
встановлено підстави та розміри відповідальності за порушення зобов’язання з 
перевезення пасажира повітряним транспортом, якими встановлено обмежену 
відповідальність перевізника перед пасажиром, що зумовлює подальші 
дослідження на шляху до обґрунтування повного відшкодування збитків 
перевізника перед пасажиром. 
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КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕПІДГОТОВКИ  

ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ  

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

Всі нормативно-правові акти, що тим чи іншим чином регламентують 

питання підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

органів державної влади, можна поділити на такі групи: 

1)Конституція та закони України; 

2)підзаконні нормативно-правові акти; 

3)локальні правові норми. 

Як відомо, Конституція України є основою для поточного законодавства 

у сфері державної служби. Вона закладає підвалини та фундамент правового 

регулювання усього комплексу суспільних відносин, що виникають у цій сфері. 

При цьому, на нашу думку, безпосереднє відношення до питань проходження 

служби в тому числі й окремих питань підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації державних службовців мають такі положення 

Основного закону України: 

– ст. 23 – «Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, 

якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має 

обов’язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний 

розвиток її особистості»; 

– ст. 24 – «Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними 

перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору 

шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 

соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або 

іншими ознаками»; 

– ч. 2 ст. 38 – «Громадяни користуються рівним правом доступу до державної 

служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування»; 

– ч. 2 ст. 42 – «Підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових 

осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування обмежується 

законом»; 

– ч. 1 ст. 43 – «Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти 

собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується»;  

– ч. 2 ст. 43 – «Держава створює умови для повного здійснення громадянами 

права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової 

діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і 

перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб»; 

– ст. 53 – «Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є 

обов’язковою. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, 

повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і 

комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної 

середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, 
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різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і 

студентам» тощо[1] . 

Власне вказані положення, в тому числі, і приписи ч. 2 ст. 43 Конституції 

України, стали базою формування законів у сфері державної служби в цілому 

та питань професійного навчання державних службовців зокрема. Їх систему 

становлять: Закон України від 16 грудня 1993 року «Про державну службу» [2]; 

Закон України від 17 листопада 2011 року «Про державну службу» [3] (який 

набере чинності 01 січня 2015 року); Закон України від 17 січня 2002 року «Про 

вищу освіту» [4] та інші закони.  
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ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ 

СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

За різних часів існування суспільства ефективність праці кожного 

індивіда залежить від багатьох факторів: організаційних (досконалість 

організації виробництва та праці), соціально-економічних (умови праці, 

матеріальне та моральне стимулювання), матеріально-технічних 

(прогресивність техніки і технологій, що застосовуються) тощо. Разом з тим, 

забезпечення ефективності праці багато в чому залежить від досконалості 

застосування системи мотивації трудової діяльності працівників. Не є 

виключенням і державна служба. 

В наш час велику увагу, щодо належного виконання поставленого 

завдання робітнику та державному службовцю, приділяють питанню оплати 

праці. Адже саме мотивація матеріального стимулювання посідає найвагоміше 

місце. 

Проблеми правового регулювання оплати праці, в тому числі 

преміювання, у різні історичні періоди приділяли увагу у своїх роботах такі 

відомі науковці, як С.С. Каринський, О.І.Процевський, Р.З. Лившиць, О.Д. 

Зайкін та інші. 

Багато відомих вітчизняних науковців-економістів досліджують 

проблеми реформування та вдосконалення системи оплати праці на ринкових 
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засадах і сьогодні, серед них: Д. Богиня, А. Колот, Г. Осовий, Н. Павловська. 

Проблемам оплати праці державних службовців присвячені праці  

А. Рачинського, С. Дубенко, В. Філіпповського та ін. [1]. 

Актуальність даної статті полягає в том, що в Україні тривалий час 

існують суттєві проблеми в процесі вирішення завдання побудови ефективної 

системи державної служби, яка ґрунтувалася б на праці висококваліфікованої 

команди професіоналів. На сьогодні ж, державна служба, особливо її найнижчі 

ланки, представляє собою досить нестійкий та неконкурентоспроможний 

інститут державотворення, формування якого триває за рахунок випускників, 

або навіть студентів ВНЗ та осіб, що вбачають в цій роботі можливість 

заробляти та збагачуватися за рахунок використання посадового становища, 

шляхом зловживання владою або перевищенням влади.  

Нажаль зараз у світі державна служба є найкорумпованішою системною 

ланкою у розвитку та існуванні суспільства. Породжується ця проблема тим, 

що в Україні існує недосконала політика у сфері оплати праці держаних 

службовців.  

Так, згідно ст. 33 Закону України від 16.12.1993 № 3723-XII «Про 

державну службу», оплата праці державних службовців повинна забезпечувати 

достатні матеріальні умови для незалежного виконання службових обов’язків, 

сприяти укомплектуванню апарату державних органів компетентними і 

досвідченими кадрами, стимулювати їх сумлінну та ініціативну працю [2]. 

Звернемо увагу на Закон України, який набере чинність з 1 січня 2015 

року «Про державну службу України» , у якому зазначається те, що посадові 

оклади, надбавки за вислугу та ранг новим законом істотно збільшені [3]. Так, 

наприклад, найнижчий посадовий оклад державного службовця найнижчої 

підгрупи за новим законом складатиме не менше двох розмірів мінімальної 

заробітної плати. 

Крім того, зміни торкнулися окремих надбавок та порядку преміювання. 

Так, надбавка за вислугу років на державній службі встановлюватиметься 

залежно від стажу державної служби у співвідношенні до мінімальної 

заробітної плати (на сьогодні така надбавка встановлюється у співвідношенні 

до окладу). Особливістю Закону також є те, що відповідно до нього право на її 

отримання наступає після завершення першого року перебування на державній 

службі. 

Безпосередньо питання оплати праці більшості категорій державних 

службовців регулюються Постановою Кабінету Міністрів України від 

09.03.2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів». Цією постановою встановлено фіксовані посадові оклади 

керівних працівників і спеціалістів, однак розмір посадових окладів, за 

виключенням посадових окладів для керівних працівників, Кабінетом Міністрів 

України з дня ухвалення постанови не переглядалися [4]. 

Крім того, новим законом, яки набере чинність 1 січня 2015 року, 

передбачена можливість встановлення ще однієї надбавки (аж до 100 відсотків 

посадового окладу), але вона може бути встановлена лише для «обраних». Таку 
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надбавку за певних умов можливо встановити фахівцям, які працюють в 

Адміністрації Президента України, Апараті Верховної Ради України, 

Секретаріаті Кабінету Міністрів України та міністерствах [3]. 

Проаналізувавши певні підрахунки і зваживши всі фінансові труднощі, 

які складаються на даному етапі розвитку незалежної України можна сказати, 

що найнижча та найвища заробітна плата на державній службі відрізнятиметься 

приблизно у 18 разів, в залежно від груп до яких відноситься та чи інша посада 

державної служби. 

Говорячи про збільшення фінансування держаних службовців постає 

питання – а де держава зможе взяти такі суми коштів задля втілення в життя 

тих норм, які знаходяться в ЗУ «Про державну службу» який набере чинність 1 

січня 2015 року? Скоріш за все це буде впроваджено велике скорочення штату 

державних службовців, за рахунок чого і буде здійснено підняття заробітних 

плат. 

Таким чином, слід констатувати, що Україна все ж стала на шлях 

вирішення проблеми оплати праці державних службовців та створення 

конкурентоспроможної високоефективної державної служби. Але існує інша 

проблема – одне діло промовити і записати це в нормативному акті, а друге - це 

втілити ці норми в життя. 

Література 

1. Капінус М.Р. Шляхи вдосконалення системи оплати праці державних 

службовців у сучасних умовах України / М.Р. Капінус // Державне управління: 

теорія та практика. – 2005. – №2. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.academy.gov.ua. 

2. Про державну службу: Закон України від 16.12.1993р. // Відомості Верховної 

Ради України. – 1993. - №52 від 28 грудня. – ст. 490. 

3. Про державну службу: Закон України від 17.11.2011р. // Відомості Верховної 

Ради України. – 2012. - №26 від 29 липня. – ст. 273. 

4. Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату 

органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів: 

Постанова Кабінету Міністрів України №268 від 9 березня 2006 р. // Офіційний 

вісник України. – 2006. - №10. – ст.632. 

 

Бандровський Владислав 

студент 1 курсу юридичного фак-ту 

Наук. кер.: к.і.н., доц. Середа А.М. 

 

ЯДЕРНА ПОЛІТИКА ЛЕОНІДА КРАВЧУКА 

Після проголошення у 1991 році України незалежною державою, Україна 

наслідувала не тільки загальновійськові формування, а й стратегічну і тактичну 

ядерну зброю. 

Варто відразу зазначити, що ядерний потенціал України був третім у світі 

після США та Росії, але перед Китаєм. А саме до складу ядерного забезпечення 

входили: 130 рідинних МБР, по шість боєголовок кожна; 46 твердопаливних 

МБР по десять боєголовок, з дальністю польоту до 11 000 км; 25 важкі 

http://www.academy.gov.ua/ej/ej2/txts/ds/05kmrsuu.pdf
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стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95МС; 19 надзвукових 

стратегічних бомбардувальників-ракетоносеців Ту-160 із змінною 

стріловидністю крила. Зараз є найпотужнішим бойовим літаком у світі; 1080 

одиниць ядерних крилатих ракет класу «повітря — земля» великої 

дальності;декілька сотень одиниць тактичної ядерної зброї [1, с.25].Надалі 

перед Україною постає питання - як вчинити із ядерним забезпеченням. Очев 

идними є два шляхи: намагатися втримати статус ядерної держави або згідно 

сучасних Європейських тенденцій роззброїтися. 

Д. Рафєєнко у своїй праці «Ядерний чинник в зовнішній політиці України 

(1991–1996 рр.)» висвітлює причини, чому західним країнам та Росії було 

вигідне набуття Україною без’ядерного статусу. Денуклеаризація України була 

найважливішим зовнішньополітичним пріоритетом і для Росії, і для США. 

Москва та Вашингтон дали чітко зрозуміти адміністрації Президента Л. 

Кравчука та Верховній Раді, що відмова від ядерної зброї є необхідною умовою 

для розвитку відносин з Україною [6, с.99]. 

Другою причиною відмови від ядерної зброї, за заявою Л. Кравчука, було 

те, що ядерні боєприпаси, що перебували на території України, залишилися без 

належного технічного обслуговування. У результаті значна частина їх 

опинилася в передаварійному стані і потребували термінових витрат на їх 

заміну та чималих грошей на подальше утримання. 

По-третє Україна не мала всіх необхідних компонентів системи 

попередження про ракетний напад. Отже, її стратегічний потенціал навряд чи 

міг бути використаний у так званому зустрічному ударі. 

Крім цього, не варто забувати, що стратегічні озброєння в Україні були 

націлені на об’єкти в США та інших західних країнах. Перенацілювання їх було 

для України надто складним завданням, зокрема, й тому, що вона не мала 

супутникових систем, необхідних для визначення точних координат цілей і 

траєкторій польоту крилатих ракет. Отже, обидві адміністрації США почергово 

добивалися виведення останнього ядерного боєзаряду з території країни [3]. 

Також, антиядерні гасла відповідали домінуючим настроям 

громадськості, що глибоко переживала Чорнобильську . 

В рядах Українського керівництва не було чіткої позиції щодо 

роззброєння. 

Уперше про намір позбавитися ядерної зброї було заявлено в Декларації 

про державний суверенітет України, ухваленій Верховною Радою 16 липня 

1990 року. Проте військові зазначали, що ядерна зброя є гарантією безпеки. 

Військових підтримувало угруповання політичних діячів радикально-

націоналістичного напряму. 

Проте в урядових та військових колах України були серйозні 

супротивники набуття ядерного статусу, зокрема в МЗС. Вони переймалися 

тим, що в такому разі Україна може опинитися в міжнародній ізоляції, а 

провідні західні країни будуть антиукраїнськи налаштовані. У військових колах 

вважали, що відмова України від ядерної зброї могла б відіграти важливу роль 

у налагодженні військової співпраці із західними країнами на антиросійській 

основі. Нарешті, вельми значну роль в еліті України відіграло угруповання, що 
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обстоювало свого роду «центристську» позицію щодо ядерної зброї. Суть 

позиції «центристів» полягала в тому, що наслідком відмови України від 

ядерної зброї мають стати політичні й економічні компенсації з боку Заходу й 

РФ. Саме ця група, до якої належав Л. Кравчук, визначила, зрештою, офіційний 

підхід України до ядерної проблематики, [2, с.116]   

12 березня 1992 р. Л. Кравчук оголосив про припинення вивозу до Росії 

тактичної ядерної зброї. «Через політичну нестабільність, що склалася, та 

плутанину ми не можемо бути впевнені в тому, що ракети, які вивозяться нами, 

знищуються, а не потрапляють до недобрих рук. Україна вважає потужність 

заводу зі знищення ядерних арсеналів, що розташований у Росії, недостатньою. 

Тому вона має право мати аналогічне підприємство на своїй території. Воно 

може взяти на себе також і переробку відходів від атомних електростанцій 

республіки», – заявив український президент, мотивуючи цей крок [6, с. 104]. 

У відповідь на такі дії у листопаді 1993 року НАТО пригрозило вилучити 

Київ із програми «Партнерство заради миру», якщо він і надалі блокуватиме 

процес ядерного роззброєння. По-друге, Росія використала енергетичну 

залежність України,влаштувала перебої постачання енергоресурсів. 

Результатом вправно розіграної Росією та Заходом «ядерної карти» стала 

Трибічна заява, яку підписали в Москві президенти України, Росії та США 14 

січня 1994 р.. Відповідно до цього документа був узгоджений графік виведення 

ядерної зброї з території України. 

5 грудня 1994 р. в Будапешті було підписано меморандум «Про гарантії 

безпеки у зв’язку з приєднанням України до Угоди про нерозповсюдження 

ядерної зброї». Гарантами безпеки України згідно з меморандумом виступили 

Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної 

Ірландії та Сполучені Штати Америки. Країни-гаранти зобов’язалися не 

посягати на її суверенітет і територіальну цілісність, утримуватися від 

економічного тиску, спрямованого на підпорядкування України власним 

інтересам [4]. 

Отже, Україна не відмовилася від ядерної зброї, вона була вимушена 

обміняти її на можливість створення суверенної держави. Кольт зробив людей 

рівними. Ядерна зброя зробила рівними нації. 
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РОЛЬ ПЕРШОГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Л.М. КРАВЧУКА 

У ДЕРЖАВОТВОРЧОМУ ПРОЦЕСІ: 

ІСТОРИЧНО-РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ 

24 серпня 1991 р. позачергова сесія Верховної Ради проголосила 

історичний Акт про державну незалежність України. Україна увійшла у якісно 

новий історичний етап свого існування, вже як самостійна держава. 

Ставши на шлях існування як незалежної держави Україна постала перед 

потребою вирішення низки фундаментальних проблем. Назріла 

широкомасштабна трансформація політичних механізмів, вертикалі влади, 

перебудови економіки країни тощо.  

Разом з тим в країні існувала гостра потреба в органі, який виконував би 

функції координатора законодавчої, виконавчої та судової влади.  

Тому обрання президента – одноосібного глави держави мало слугувати 

важливим чинником підвищення політичної й державно-правової 

відповідальності всіх владних структур за стан справ у державі.  

Вибори президента України відбулися 1 грудня 1991 р. Вони проводились 

на альтернативній основі. Понад 61% виборців віддали свої голоси за Леоніда 

Кравчука [5, с.181]. 

Постать Президента Л. Кравчука вже давно перебуває у полі зору 

вітчизняних дослідників. Уже чимало написано про здобутки та прорахунки 

першого Президента України. Аналізові політики і влади на фоні політичного 

портрету Леоніда Макаровича Кравчука присвятив свою монографію 

В.М. Литвин. Життєвий шлях Президента, особливості його політичної 

діяльності також вивчали відомі науковці В.П. Андрущенко і 

М.І. Михальченко, А. А. Кокотюха та ін. [6, с. 295]. 

Мета статті дослідити історичну роль першого президента Л. Кравчука у 

розбудові сучасної держави. 

Запровадження інституту президентства в Україні, де авторитарний стиль 

керівництва пустив надто глибоке коріння, свідчило про формування нових 

політичних традицій на терені Української держави, розширило базу для участі 

громадян у політичному житті суспільства [4, с. 220].  

Як згадує Л.М. Кравчук, «ідея запровадити в Україні інститут 

президентства виникла наприкінці весни – на початку літа 1991-го. Цікаво, що 

її підтримували як комуністи, так і представники «Народної Ради». При 

обговоренні Закону «Про Президента Української РСР» від 5 липня 1991 р., 
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пригадує Л. Кравчук для нього були важливими наступні положення: «По-

перше, я наполягав на тому, аби національний лідер обирався всенародно. По-

друге, мені видавалося доцільним існування посади віце-президента, що, на мій 

погляд робило схему побудови влади більш демократичною й водночас більш 

ефективною. На жаль, цю пропозицію тоді категорично не сприйняли 

комуністи» [3, с. 23]. 

На думку М. Томенка «принцип обрання президента прямим шляхом та 

легітимне правове забезпечення його ролі має вважатися висновком української 

історичної традиції». 

1 грудня 1991 р. одночасно було схвалено «Акт проголошення 

незалежності України» та обрано Леоніда Макаровича Кравчука першим 

Президентом. 

Втім сам Леонід Макарович на перше місце ставить підсумки 

референдуму. Він пише: «Значення референдуму важко переоцінити. 

Ухвалення Акта про державну незалежність, безумовно, мало величезне 

значення, але насправді незалежною Україна стала після 1 грудня» [2]. 

Значним політичним кроком на шляху до визнання України як 

повноправного суб'єкта міжнародних відносин стало підписання в грудні 

1991 р. документів про ліквідацію СРСР та створення Співдружності 

Незалежних Держав. Протягом першого року існування незалежної України її 

державну самостійність визнали більш як 130 країн, дипломатичні відносини 

було встановлено у повному обсязі, а 40 держав відкрили у Києві свої 

представництва [1]. 

Саме за часів керівництва Кравчука молода держава Україна почала 

набувати усіх притаманних незалежній державі атрибутів.  

15 січня 1992 р. Президія Верховної Ради, розглянувши питання про 

Державний гімн України, затвердила музичну редакцію Державного гімну. А 28 

січня сесія Верховної Ради ухвалила і постанову «Про Державний прапор 

України». 19 лютого 1992 р. Верховна Рада постановою «Про Державний герб 

України» затвердила тризуб як малий герб держави. 

 Ще одним знаменним кроком України на став підписаний Президентом 

Кравчуком у 1992 р. Гельсінський підсумковий акт. Цей акт затверджував 

непорушність кордонів держави та відсутність у неї будь-яких територіальних 

претензій до сусідів [3, с. 45].  

У 1992 р. Верховна Рада Україна за поданням Президента Леоніда 

Кравчука прийняла Закон про заснування посади представника Президента, 

який став іще однією віхою на шляху укріплення вертикалі влади.  

Після здобуття незалежності в основу діяльності України на міжнародній 

арені було покладено власні національні інтереси. Молода держава стає 

активною учасницею різноманітних міжнародних організацій, що також 

посприяло зміцненню міжнародних зв’язків та поширенню відомостей про 

Україну у світі. 

З 1992 р. Україна бере участь у діяльності Організації з безпеки і 

співпраці в Європі (ОБСЄ). Того ж року держава приєдналася до Міжнародного 

валютного фонду (МВФ), Світового банку (СБ) (раніше — Міжнародного 
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банку реконструкції і розвитку). Додамо до цього, що у період президентства 

Леоніда Кравчука постала Українська Православна Церква, пожвавилося 

релігійне життя, почали будуватися нові храми [5, с. 188]. 

У 1992 р. на конституційному рівні було визначено принцип поділу 

влади, внаслідок чого парламент набув цивілізованого вигляду – із колективної 

інституції, наділеної формально необмеженою владою, почав набувати рис 

класичного законодавчого органу демократичної держави.  

Після здобуття Україною незалежності, політичний розвиток у країні 

дедалі більше стверджується на шляху парламентської демократії, а боротьба 

різноманітних політичних сил набуває політичних форм. 

Таким чином, доходимо висновку, що мета діяльності першого 

Президента незалежної України відповідала загальній меті інституту 

президенства – узгодження діяльності інститутів державної влади. Найбільш 

характерні віхи його діяльності пов'язані із отриманням Україною 

незалежності, міжнародного визнання Української держави, укріплення її 

авторитету на світовій арені, Україну визнало 145 держав світу, затвердженням 

герба і гімну країни, створення СНД, початком інтеграції України до 

європейських структур, що у подальшому призвело до більшої демократизації її 

політичного і правого життя. При безпосередній участі Леоніда Кравчука були 

створені основи законодавчої бази нової держави, її майбутньої Конституції. 

Виключна риса Першого всенародно обраного Президента України - поважне 

ставлення до демократії, правам і свободам людини. Переконливе свідчення 

цьому - здійснення вперше серед країн колишнього Радянського Союзу 

передачі влади демократичним шляхом після президентських виборів у 1994 р. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕКЛАДАЧЕМ ПРИНЦИПУ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

МОВИ В АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОМУ ПРОВАДЖЕННІ  

Як відомо, одним із принципів права у демократичній державі, за яким 

визнається цінність людини як особистості, її право на вільний розвиток і 

виявлення здібностей є принцип національної мови. Застосування мов в Україні 

гарантується Конституцією України та визначається діючим законодавством. 

Найвагоміша роль у реалізації положень принципу національної мови 

адміністративно-деліктного провадження відведена перекладачеві.  

Принцип здійснення адміністративно-деліктного провадження 

національною мовою і забезпечення права користуватися рідною мовою 

відображає один із аспектів діяльності всіх органів державної влади, їх 

посадових осіб. При цьому, особам, які беруть участь у справі, використовуючи 

свою рідну мову, повною мірою забезпечується одержання всієї необхідної 

інформації та можливість донести власну інформацію до відома органу 

(посадової особи), що її розглядає. На забезпечення цього спрямована участь у 

провадженні такого учасника як перекладач.  

Участь перекладача в адміністративно-деліктному провадженні стає 

необхідною, коли учасники провадження не володіють або недостатньо 

володіють мовою, якою здійснюється провадження. Відповідна правова 

природа участі перекладача має тісний зв’язок з принципом ведення 

адміністративно-деліктного провадження національною мовою. Цей принцип 

досить часто виокремлюють науковці серед широкого розмаїття інших 

принципів адміністративно-деліктного провадження. Так, наприклад, 

О.М. Бандурка, М.М. Тищенко серед таких принципів виділяють принцип 

здійснення провадження державною мовою і забезпечення права користуватися 

рідною мовою [1, c. 34], аналогічного підходу дотримується й В.Г. Перепелюк 

[2, с. 92-147]. Т.О. Коломоєць вважає, що принцип національної мови є базовим 

принципом [3, с. 216]. В.К. Колпаков серед принципів, на яких ґрунтується 

адміністративно-деліктне провадження, виокремлює принцип ведення 

провадження національною мовою [4, с. 119-125]. Майже ідентичну назву 

вказаного принципу пропонують у своїх роботах більшість вчених-

адміністративістів, а саме: Ю.П. Битяк, С.В. Ківалов, О.В. Кузьменко, 

О.І. Миколенко, Д.М. Лук’янець та ін. Варто звернути увагу на те, що 

Є.Ф. Демський, класифікуючи відповідні принципи, принцип використання 

національної мови відносить до міжгалузевих принципів, а можливість ведення 

провадження мовою, прийнятною для осіб певної території, – до галузевих [5, 

с. 33-44]. В.В. Городовенко називає зазначений принцип – принципом 

державної мови [6, с. 161], фактично уточнюючи положення, що такою є лише 

державна мова, поступово відходячи від поняття «національна мова». 

У словниковій літературі «національна мова» – це мова соціально-

історичної спільноти людей, спільна мова нації, яка разом з іншими ознаками 
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(спільність території, культури, економічного життя тощо) характеризує 

конкретну націю [7], «державна мова» – це закріплена традицією або 

законодавством мова, вживання якої обов’язкове в органах публічного 

адміністрування та діловодства, громадських органах та організаціях, на 

підприємствах, у державних закладах освіти, науки, культури, у сферах зв’язку. 

В.М. Северинюк наголошує на тому, що формалізувати поняття «державна 

мова» можна лише у словниках, проте реально така мова в природі не існує. 

Визначення «державна мова» вказує не на самостійну роль такої мови, а 

лише на правовий статус однієї із національних мов до реально існуючої 

духовно-матеріальної субстанції, у нашому випадку – української мови. Різниця 

між національною мовою та державною полягає у сферах їх використання. У 

законодавстві, аналіз якого у різні історичні періоди дозволяє простежити певну 

плинність позицій законодавця, ці поняття визначені як: «державна мова» – це 

основна офіційна мова, визнана Конституцією, якій державою надано правовий 

статус обов’язкового засобу спілкування у публічних сферах суспільного 

життя, «національна мова» – це мова окремої нації та її носіїв (національних 

меншин), мова більшості населення тієї чи іншої місцевості, прийнятна для 

населення даної місцевості, що об’єднана спільним етнічним походженням. 

Отже, можна зробити висновок, що відмінність державної і національної мови 

полягає в тому, що для статусу державної мови обов’язковим є його офіційне 

законодавче закріплення, відповідне нормативне оформлення, у той час як статус 

національної мови не передбачає обов’язкового проголошення законодавчою 

владою. 

Слід зазначити, що вирішальна роль у практичній реалізації положень 

принципу національної мови в адміністративно-деліктному провадженні 

відведена саме перекладачеві. Так, ст. 274 КпАП України закріплює право 

користуватися допомогою перекладача у випадках неволодіння учасниками 

адміністративно-деліктного провадження мовою, якою здійснюється 

провадження. Перекладач залучається у провадження для подолання мовних 

перешкод, він є фактично «комунікативною ланкою» між учасниками 

адміністративно-деліктного провадження, особою, що надає лінгвістичну 

(мовну) допомогу, його участь пов’язана із забезпеченням прав, свобод та 

законних інтересів учасників адміністративно-деліктного провадження, які не 

володіють або недостатньою мірою володіють мовою відповідного 

провадження, а також із вирішенням основних завдань адміністративно-

деліктного провадження. Отже, перекладач, маючи достатній рівень 

лінгвістичної підготовки, забезпечує фактичне вирішення вищезазначених 

завдань. 

Таким чином, участь перекладача в адміністративно-деліктному 

провадженні досить часто визначається як одна із процесуальних гарантій 

додержання принципу національної мови у відповідному провадженні. 
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ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЇ НОТАРІУСА  

ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 

Останнім часом кардинальних змін зазнають економічні, соціальні і 

політичні умови життя і діяльності українського суспільства, що у свою чергу 

суттєво вплинуло на якість та рівень підготовки фахівців у сфері 

юриспруденції, в тому числі це відноситься й до такої професії юридичного 

напрямку як нотаріус. В сучасних умовах реформування державотворчих та 

правотворчих процесів український нотаріат зазнає істотних змін, що впливає 

на актуальність відповідної теми.  

Діяльність нотаріуса характеризується цілою низкою специфічних 

характеристик, зумовлених роллю, яку він відіграє у житті суспільства. 

Професія нотаріуса є однією з найбільш затребуваних і престижних у галузі 

юриспруденції. На нотаріуса покладено велику відповідальність у забезпеченні 

захисту прав та законних інтересів осіб, окрім того це його професійний 

обов’язок. Робота нотаріуса є універсальною, вона об’єднує в собі загальні риси 

кількох юридичних професій: адвоката, слідчого, судді. Нотаріус може 

працювати в державних нотаріальних конторах або бути приватним фахівцем. 

При цьому, не зважаючи на різницю у своєму походженні і державні, і приватні 

нотаріуси здійснюють свою діяльність на підставі єдиних нормативів щодо 

порядку вчинення нотаріальних дій та взаємодії з іншими органами, 

організаціями та установами.  

В.В. Комаров та В.В. Баранкова зазначають, що до нотаріуса ставляться 

досить високі вимоги і як до професійного юриста, і як до людини з точки зору 

її особистих якостей [1, с. 52]. 

Основним нормативним документом, що регулює діяльність нотаріату, є 

Закон України «Про нотаріат» [2]. Але нотаріуси у своїй діяльності керуються 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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також іншими нормативно-правовими актами: постановами Верховної Ради 

України, указами і розпорядженнями Президента України, наказами 

Міністерства юстиції України тощо. Так, наприклад, у нотаріусів України 

відсутній етичний кодекс, але наказом Міністерства юстиції України від 

04.10.2013 р. затверджені нові Правила професійної етики нотаріусів України 

[3], які детально визначають основні принципи професійної діяльності 

нотаріуса, його морально-етичні зобов’язання. Саме кваліфіковані, компетентні 

нотаріуси, з високим рівнем правосвідомості, чітким розумінням своєї 

відповідальності здатні ефективно впливати на зміцнення законності та 

правопорядку в державі та суспільстві.  

Вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріусів, які 

працюють в державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних 

архівах (державні нотаріуси) або займаються приватною нотаріальною 

діяльністю (приватні нотаріуси). 

Аналізуючи діяльність органів нотаріату в Україні, слід зазначити, для 

того щоб стати нотаріусом особа має відповідати певним вимогам. Так, 

відповідно до ст. 3 Закону України «Про нотаріат» нотаріусом може бути 

громадянин України, який має вищу юридичну освіту, володіє державною 

мовою, має стаж роботи у сфері права не менше як шість років, з них 

помічником нотаріуса або консультантом державної нотаріальної контори – не 

менш як три роки, склав кваліфікаційний іспит і отримав свідоцтво про право 

на зайняття нотаріальною діяльністю. Не може бути нотаріусом особа, яка має 

судимість, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду.  

Важливою вимогою для забезпечення об’єктивності в діяльності 

нотаріуса є заборона перебувати на державній службі або службі в органах 

місцевого самоврядування, у штаті інших юридичних осіб, а також виконувати 

іншу оплачувану роботу, крім викладацької, наукової і творчої діяльності. 

Для визначення рівня професійної підготовленості осіб, які мають намір 

займатися нотаріальною діяльністю, при Міністерстві юстиції України 

утворюється Вища кваліфікаційна комісія нотаріату. До повноважень Вищої 

кваліфікаційної комісії нотаріату належить прийняття рішення про допуск (або 

відмову в допуску) до складання кваліфікаційного іспиту особами, які пройшли 

стажування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса та 

безпосередньо проведення кваліфікаційного іспиту. Наслідком проведення 

кваліфікаційного іспиту є прийняття рішення про видачу (або відмову у видачі) 

Міністерством юстиції України свідоцтва про право на зайняття нотаріальною 

діяльністю. Бути призначеною на посаду державного нотаріуса або 

зареєструвати приватну нотаріальну діяльність може тільки та особа, яка склала 

кваліфікаційний іспит та отримала свідоцтво про право на зайняття 

нотаріальною діяльністю. Поряд із цим, слід зазначити, що, особа, яка отримала 

свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю, однак протягом 

трьох років не здійснювала нотаріальну діяльність, не працювала 

консультантом державної нотаріальної контори чи помічником 

(консультантом) приватного нотаріуса, не була посадовою особою, яка 

здійснює керівництво та контроль за діяльністю нотаріату, повинна підтвердити 
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свою кваліфікацію шляхом складання нового кваліфікаційного іспиту в 

порядку, встановленому Міністерством юстиції України (ст.10 Закону).  

Особа, якій вперше надається право займатися нотаріальною діяльністю, 

приносить присягу (ст.6 Закону). Це перш за все, пов’язано з етичним аспектом 

діяльності нотаріуса, оскільки важливою умовою кваліфікованого здійснення 

нотаріусами своїх професійних обов’язків є усвідомлення та використання у 

своїй діяльності загальних моральних принципів. Насамперед, нотаріус має 

чітко розуміти, що виконуючи свою місію він наділений високою довірою 

суспільства і держави, а тому йому мають бути притаманні такі риси, як 

порядність, чесність, тактовність, безкорисливість, об’єктивність. До особливих 

рис діяльності нотаріуса можна віднести знання психології, комунікативність, 

вміння зрозуміло і переконливо роз’яснити суть та наслідки вчинюваних 

нотаріальних дій.  

Таким чином, з наведеного вище можна визначити певні вимоги, яким 

має відповідати особа, щоб здобути професію нотаріуса: він повинен бути 

компетентним та ерудованим, вміти спілкуватися з людьми і встановлювати з 

ними психологічний контакт, відзначатися високими морально-етичними 

якостями, відповідати всім вимогам, передбаченим вітчизняним 

законодавством. 
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ПЕРЕЛІК КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗАБОРОН ЗА ЧИННИМ  

КК УКРАЇНИ, ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКИХ ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ  

ОХОРОНА ПРАВ СПОЖИВАЧІВ 

Питання кримінально-правового забезпечення охорони прав споживачів 

набуває дедалі більшої актуальності, враховуючи, по-перше, численну кількість 

учасників даних правовідносин, а по-друге, низький рівень ефективності 

кримінально-правової протидії злочинам у вказаній сфері. Поглибленню 

проблеми сприяло також прийняття Закону України від 15.11.2011 «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації 

відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності», на 

основі якого були вилучені ст. 225 «Обман покупців» та ст. 226 «Фальсифікація 

засобів вимірювання». 
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Логічно виникає питання, чи можна вести мову про кримінально-правове 

забезпечення охорони прав споживачів після декриміналізації вищевказаних 

діянь. Спираючись на результати проведеного нами дослідження, зазначимо, 

що правовідносини за участі споживачів знаходяться в площині кримінально-

правової охорони, більш того, в даному випадку мову слід вести про цілу групу 

заборон, закріплених КК. Проте виокремлення діянь, що посягають на права 

споживачів, слід здійснювати в більшості випадків за критерієм не основного, а 

додаткового безпосереднього об’єкта злочину.  

Мета даного дослідження полягає у визначенні на основі аналізу 

існуючих доктринальних підходів переліку кримінально-правових заборон за 

чинним КК України, за допомогою яких забезпечується охорона прав 

споживачів.  

Перш, ніж перейти до аналізу існуючих доктринальних підходів, 

зазначимо, що у вітчизняній кримінально-правовій науці питанню, яке виступає 

предметом даного дослідження, було приділено недостатньо уваги. Існує 

чимало робіт, присвячених проблемам ефективності окремих норм КК України, 

за допомогою яких забезпечується охорона прав споживачів, а також аналізу 

складів таких злочинів, проте комплексних досліджень з даної проблематики 

вкрай небагато. Так, дане питання досліджували, зокрема, такі вітчизняні вчені-

правознавці, як О.О. Дудоров, А. Цюра, М.І. Хавронюк, І.М. Салімонов, Г.О. 

Самойленко. 

В даному аспекті можна вести мову, в першу чергу, про монографію М.І. 

Хавронюка «Право споживачів на безпечність продукції: кримінально-правове 

забезпечення», у якій автором пропонується достатньо розгалужена 

класифікація кримінально-правових норм, за допомогою яких забезпечується 

охорона прав споживачів. До таких злочинів М.І. Хавронюк відносить злочинні 

порушення прав споживачів під час реалізації товарів або надання послуг 

споживачам загального характеру (ст. 225, ст. 227), медичного характеру (ст. 

131, ч. 2 ст. 134, ст. 140); під час виробництва та випуску продукції і надання 

послуг, які можуть загрожувати санітарній та протиепідемічній безпеці, а також 

під час виконання дератизаційних та інших робіт по боротьбі зі шкідниками і 

хворобами рослин (ст. 325, ст. 326, ст. 247); під час надання туристичних 

послуг, виховних послуг або послуг з охорони (ч. 1 і з ст. 135, ст. 137, ст. 197); 

послуг з розроблення, конструювання, виготовлення чи зберігання промислової 

продукції, а також проектування чи будівництва будівель і споруд (ст. 275); під 

час надання транспортних послуг (ст. 276, ст. 286, ст. 287, ст. 291). Окремо 

автор виділяє діяння, що полягають у випуску на ринок різних видів 

фальсифікованих (контрафактних) товарів (виробів) та надання (виконання) 

фальшивих послуг (робіт) (ч. 1 ст. 134, ст. 138, ст. 176, ст. 177, ст. 199, ст. 200, 

ст. 202, ч. 3 ст. 204, ст. 215, ст. 216, ст. 226, ст. 229, ст.327, ст. 358) [1, С. 80–85].  

Проте більшість фахівців у галузі кримінального права наводять 

порівняно звужений перелік кримінально-правових норм, за допомогою яких 

забезпечується охорона прав споживачів. Так, І.М. Салімонов у дисертаційному 

дослідженні до норм, призначених прямо чи опосередковано охороняти права 
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та законні інтереси споживачів від злочинних посягань, відносить ст.ст. 204, 

225, 226, 227, 229, 327 КК України [2]. 

А.М. Цюра у науковій статті, досліджуючи теоретико-прикладні 

проблеми предмета злочину у злочинах, що посягають на права споживачів, 

перелік заборон обмежує діяннями, передбаченими ч. 3 ст. 204, ст. 225, ст. 227, 

ст. 327 КК України [3].  

О.О. Дудоров у коментарі до ст.ст. 216, 229 Кримінального кодексу 

України в якості додаткового об’єкта злочину визначає права та законні 

інтереси споживачів. У коментарі до ст. 227 основним безпосереднім об’єктом 

поряд з встановленим порядком випуску на товарний ринок та реалізації 

продукції і товарів визначає інтереси споживачів у частині забезпечення 

належної якості та безпечності продукції і товарів. У коментарі до ст. 204 

вчений зазначає, що незаконне виготовлення, зберігання, збут або 

транспортування з метою збуту підакцизних товарів є двооб’єктним злочином, 

який посягає не лише на встановлений порядок акцизного оподаткування, а й 

на життя і здоров’я людей як споживачів недоброякісної підакцизної продукції 

[4].  

У науково-практичному коментарі до Кримінального кодексу України за 

редакцією В.В. Сташиса, В.Я. Тація права та інтереси споживачів визначаються 

як додатковий безпосередній об’єкт у злочинах, передбачених ч. 3 ст. 204, ст. 

227. Визначаючи суспільну небезпечність злочину, передбаченого ст. 321 КК 

України, вчені наголошують на можливості настання таких наслідків, як важкі 

отруєння та смерть осіб, що придбали отруйні та сильнодіючі речовини [5].  

Отже, спираючись на вищезазначені доктринальні підходи до 

виокремлення кримінально-правових заборон, за допомогою яких 

забезпечується захист прав споживачів, вважаємо, що даний перелік слід 

визначити наступним чином: 

1) ч. 3 ст. 204 КК України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут 

або транспортування з метою збуту підакцизних товарів»; 

2) ст. 216 КК України «Незаконне виготовлення, підроблення, 

використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених 

контрольних марок»; 

3) ст. 227 КК України «Умисне введення в обіг на ринку України 

(випуск на ринок України) небезпечної продукції»; 

4) ст. 229 КК України «Незаконне використання знака для товарів і 

послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження 

товару»; 

5) ст. 321-1 КК України «Фальсифікація лікарських засобів або обіг 

фальсифікованих лікарських засобів»; 

6) ст. 327 КК України «Заготівля, перероблення або збут радіоактивно 

забруднених продуктів харчування чи іншої продукції». 

Як бачимо, в даному контексті можна вести мову про видовий об’єкт для 

зазначених вище злочинів, яким виступають права та інтереси споживачів, на 

основі чого у перспективі дана група злочинів може бути відокремлена в межах 

Особливої частини Кримінального кодексу України.  
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ОРГАНИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ 

Особливу актуальність має тема адміністративної юрисдикції, адже 

загальновизнаного підходу до визначення юрисдикційної і безпосередньо 

адміністративно-юрисдикційної діяльності в юридичній літературі  

немає [1, c. 84]. 

Зміст адміністративно-юрисдикційної діяльності на 

загальнотеоретичному рівні розглядали у своїх працях М.Я. Масленніков, О.І. 

Миколенко, А.П. Шергін, А.К. Блажко, О.С. Павлова, В.М. Скавронік та інші 

вчені.  

Як відомо, під „юрисдикцією” в правовій літературі розуміють 

компетентність відповідних органів, посадових осіб розглядати юридично 

значущі справи і приймати щодо їх вирішення юридично обов’язкові рішення 

[2, с. 214].  

Проаналізувати всі існуючі підходи учених до змісту адміністративної 

юрисдикції, серед них можна виділити три основних. 

Перший полягає в тому, що адміністративна юрисдикція - це тільки 

розгляд і вирішення справ про адміністративні правопорушення, а також 

розгляд адміністративних публічних спорів у адміністративних судах [3, с. 146]. 

Другий підхід полягає в тому, що адміністративна юрисдикція, окрім 

означеного, включає в себе також групу заходів адміністративного припинення 

і забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, а 

http://ruh.znaimo.com.ua/index-20670.html
http://radnuk.info/statti/229-kruminal-pravo/15327-2011-01-23-01-25-40.html
http://radnuk.info/statti/229-kruminal-pravo/15327-2011-01-23-01-25-40.html
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також іншу діяльність компетентних органів, пов'язану з притягненням особи 

до адміністративної відповідальності (наприклад, складання протоколу про 

адміністративне правопорушення) [4, с. 392]. 

 Третій підхід полягає в тому, що адміністративна юрисдикція 

розглядається як діяльність компетентних органів (службових осіб) по 

застосуванню заходів адміністративно-правового примусу. Тобто в зміст 

адміністративної юрисдикції, на відміну від другого підходу, включається 

також і діяльність по застосуванню заходів адміністративного попередження 

(контрольні перевірки, встановлення карантину, перевірка документів і т.п.) [4, 

с. 393]. 

 Тож, зробивши висновок, слід зазначити, що юрисдикція — це наділення 

певного кола державних органів компетенцією щодо розгляду справ, які 

виникають з правового спору чи порушення правової норми. 

Адміністративна юрисдикція є не тільки видом юрисдикції взагалі, але й 

складовою частиною виконавчо-розпорядчої діяльності органів державного 

управління, а саме специфічним різновидом правоохоронної діяльності. За її 

допомогою суб'єкт державного управління дає правову оцінку відповідності 

поведінки об'єкта встановленим правовим вимогам [1, с. 83]. 

Однією з важливих ланок у правоохоронній діяльності органів виконавчої 

влади є розгляд справ про адміністративні правопорушення, що і є сутністю 

адміністративної юрисдикції. 

З огляду на це адміністративна юрисдикція — це законодавчо закріплена 

сукупність прав та обов'язків органів виконавчої влади та правосуддя щодо 

розгляду та вирішення справ, які випливають із адміністративних 

правопорушень [1, с. 84]. 

Статтею 213 КпАП передбачено, що справи про адміністративні 

правопорушення уповноважені розглядати наступні органи (посадові особи): 

- адміністративні комісії при виконавчих комітетах сільських, селищних, 

міських рад;  

- виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад;  

- районні (міські), районні в містах комісії у справах неповнолітніх;  

- районні (міські) суди (судді);  

- органи внутрішніх справ, органи державних інспекцій та інші органи 

(посадові особи), уповноважені цим Кодексом [5]. Наведений перелік не є 

вичерпним, оскільки і сам Кодекс, й інші законодавчі акти передбачають 

досить широке коло органів, уповноважених розглядати справи про 

адміністративні правопорушення. Майже для всіх цих органів характерно, що 

кожен з них вирішує тільки конкретно визначене коло питань. 

Наприклад, прикордонні війська України розглядають справи про 

адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням прикордонного 

режиму або режиму в пунктах пропуску через державний кордон України [5]. 

В той же час, органи державного пожежного нагляду наділені 

адміністративно-юрисдикційними повноваженнями щодо правопорушень, 

пов'язаних з порушенням встановлених законодавством вимог пожежної 
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безпеки, невиконанням приписів та постанов посадових осіб органів 

державного пожежного нагляду [5]. 

Розглянувши органи залізничного транспорту, стає цілком зрозуміло, що 

вони розглядають справи про порушення правил користування засобами цього 

транспорту, правил щодо охорони порядку та безпеки руху, правил, 

спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на залізничному 

транспорті, правил пожежної безпеки на залізничному транспорті і т. ін. [5]. 

Загалом адміністративно-юрисдикційними повноваженнями наділено 

значно більшу кількість органів виконавчої влади. Так, накладати 

адміністративні стягнення за певні адміністративні правопорушення на 

транспорті можуть: органи морського транспорту, органи річкового 

транспорту; органи автомобільного транспорту та електротранспорту (щодо 

порушень правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, 

правил користування автомобільним транспортом та електротранспортом) [5]. 

До іншої групи належать органи, що контролюють дотримання правових 

норм у сфері фінансових відносин: органи державної контрольно-ревізійної 

служби, які розглядають справи щодо порушень законодавства з фінансових 

питань (ст. 164 КпАП), порушень порядку подання фінансової звітності та 

ведення бухгалтерського обліку при ліквідації юридичної особи (ст. 166 

КпАП); органи державної податкової служби щодо порушень порядку 

проведення розрахунків із споживачами та щодо ухиляння від подання 

декларації про доходи (ст. 155, 164 КпАП), порушень порядку подання 

фінансової звітності та ведення бухгалтерського обліку; органи Пенсійного 

фонду та Фонду соціального страхування України щодо недотримання 

правових норм, які регулюють відносини в цій сфері [5]. 

Адміністративно-юрисдикційними повноваженнями також наділені: 

Національний банк України (щодо порушень банківського законодавства та 

нормативно-правових актів НБУ); військові комісаріати; органи, установи та 

заклади державної санітарно-епідеміологічної служби; органи державного 

ветеринарного контролю; органи державної служби з карантину рослин 

України; органи державного контролю у насінництві; органи рибоохорони; 

органи лісового господарства; органи мисливського господарства; органи 

державної статистики; органи виконавчої влади у сфері захисту прав 

споживачів; органи Міністерства соціальної політики України [5]. 

Одним із видів суб'єктів, наділених правом розгляду справ про 

адміністративні правопорушення, є місцеві суди (раніше суди районної або 

міської ланки). Так, оплатне вилучення предмета, який став знаряддям 

вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, 

конфіскація предмета, виправні роботи та адміністративний арешт можуть бути 

застосовані до особи, винної у вчиненні адміністративного правопорушення, 

лише за рішенням суду [5]. 

Отже, підбиваючи підсумки, треба зазначити, що сукупність органів, 

наділених адміністративно-юрисдикційними повноваженнями відповідно до 

чинного законодавства України, включає суб'єктів різних видів, основними 
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серед яких є органи виконавчої влади, їх посадові особи та місцеві суди (судді) 

загальної юрисдикції. 
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ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ  

АСПЕКТ 

В останні роки приділяється велика увага питанню дозвільної системи, 

адже з плином часу це питання постає все частіше.  

Актуальність даної статті полягає у висвітленні адміністративно-

правового аспекту в дозвільній системи. 

Вивченням та дослідженням дозвільної системи займалися такі науковці 

як Кузьменко О.В., Битяк Ю.П., Гаращук В.М., Ківалов С.В., Кубко Є.Б. та 

інші. 

Як самостійний термін, поняття "дозвільна система" з'явилося тільки в 

XX ст. У той же час, суспільні відносини, які можна віднести до дозвільних, 

виникли ще наприкінці XV ст. Причинами, які обумовили їх появу, можна 

назвати:  

1) потребу в створенні дієвого правового механізму, здатного забезпечити 

реальний вплив на поведінку підлеглих об'єктів з метою забезпечення безпеки 

існуючого державного ладу;  

2) необхідність встановлення контролю з боку держави за деякими сферами 

громадського життя, безконтрольний розвиток яких міг би заподіяти шкоду 

встановленому порядку управління суспільством [1, c. 342].  

Взагалі, перелік дозволів є надзвичайно широким, однак 

«найпопулярнішими» з них є: 1) дозволи, що надаються санітарно-

епідеміологічними службами; 2) дозволи, що надаються органами пожежного 



80 

нагляду; 3) дозволи, що надаються органами з охорони праці і правопорядку [ 

2, с.265]. 

У спеціальній літературі дозвільна система переважно розглядається як 

організаційно-правова діяльність, що здійснюється державою з метою 

забезпечення своїх економічних і соціально-політичних інтересів, для 

створення необхідних умов для нормальної діяльності державних і громадських 

організацій, дотримання законності, охорони власності і забезпечення 

громадської безпеки [2, c.234].  

У Постанові КМУ від 12.10.1992 р. № 576, що затвердила Положення про 

дозвільну систему, дано визначення цієї системи як особливого порядку 

виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, обліку і використання 

спеціально визначених предметів, матеріалів і речовин, а також відкриття та 

функціонування окремих підприємств, майстерень і лабораторій з метою 

охорони інтересів держави та безпеки громадян [3]. 

В Україні з метою охорони безпеки й порядку дозвільна система діє в 

різних сферах економічного, адміністративно-політичного та культурного 

життя. Так, у інтересах забезпечення безпеки судноплавства суднохідні 

інспекції дозволяють або забороняють плавання суднам, спорудження мостів, 

запруд та інших надводних чи підводних, а також берегових споруд; 

дозволяють або призупиняють рух суден, які не укомплектовано екіпажем або 

не обладнано згідно з чинними правилами, або судна, технічний стан яких 

загрожує безпеці судноплавства та людей і майна, що перебувають на ньому [1, 

c.344].  

Дозвільну систему застосовують також з метою використання нових 

лікувальних засобів, радіоактивних речовин тощо. 

Виходячи зі змісту Положення про дозвільну систему, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. № 576, а також 

інших нормативних актів, дозвільну систему можна розглядати в двох аспектах 

— широкому й вузькому. В широкому розумінні йдеться про особливий 

порядок вчинення різними суб'єктами будь-яких дій, на що потрібно одержати 

спеціальний дозвіл. Правом давати дозволи на здійснення певних дій 

користуються різні органи державного управління (Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство 

інфраструктури України, Міністерство екології та природних ресурсів України 

та інші). 

Дозвільна система у вузькому розумінні поширюється тільки на об'єкти, 

перераховані в Положенні. На органи внутрішніх справ (міліцію) покладено, 

зокрема, здійснення дозвільної системи на такі предмети, матеріали, об'єкти, 

безконтрольне володіння й користування якими може завдати шкоди 

громадському порядку, особистій безпеці громадян, може бути використано із 

злочинною чи іншою протиправною метою. Чинним законодавством до таких 

об'єктів віднесено вогнепальну зброю (нарізну військових зразків, несучасну 

стрілецьку, спортивну, навчальну, мисливську нарізну і гладкоствольну) та 

боєприпаси до неї, пневматичну, холодну зброю, вибухові матеріали, газові 

пістолети й револьвери та патрони до них, заряджені речовинами сльозоточивої 
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і дратівливої дії, сховища, склади й бази, де їх зберігають, стрілецькі тири й 

стрільбища, мисливсько-спортивні стенди, а також підприємства та майстерні 

по виготовленню й ремонту вогнепальної і холодної зброї, піротехнічні 

майстерні, магазини, в яких здійснюють продаж зброї та боєприпасів до неї, 

штемпельно-граверні майстерні, печатки й штампи. Контролюючі функції (без 

відповідних дозволів) органи внутрішніх справ виконують також щодо деяких 

інших об'єктів дозвільної системи: наркотичних засобів, радіоактивних, 

сильнодіючих отруйних речовин, організацій, що займаються їх збутом, і 

лабораторій, які проводять аналізи цих засобів та речовин, тощо [3]. 

Правову основу здійснення органами внутрішніх справ дозвільної 

системи становлять чисельні нормативні акти різної юридичної сили. Сучасне 

законодавство України йде шляхом розширення повноважень органів 

дозвільної системи. Так, змінами, які було внесено до Положення про дозвільну 

систему, з кола її предметів вилучили наркотичні, психотропні й радіоактивні 

речовини. Тепер порядок обігу цих речовин повністю врегульований 

відповідними законами й підзаконними нормативними актами відомчої 

спрямованості. 

Нормативні акти регламентують, наприклад, порядок виготовлення, 

продажу, придбання й перевезення сильнодіючих отрут; порядок відкриття 

майстерень по виготовленню й ремонту вогнепальної і холодної зброї та 

піротехнічних майстерень, стрілецьких тирів, магазинів, у яких здійснюють 

продаж зброї та боєприпасів до неї. 

Здійснення дозвільної системи стосовно цих об'єктів покладено на органи 

міліції. 

Значну частину діяльності органів внутрішніх справ щодо здійснення 

дозвільної системи займає видача відповідних дозволів (наприклад, дозволи на 

виготовлення, придбання, зберігання й перевезення вибухових матеріалів 

видають тільки державним підприємствам, установам і організаціям). 

Громадяни України користуються правом придбання мисливської 

гладкоствольної зброї після досягнення 21-річного віку, а мисливської нарізної 

— 25-річного віку. Нормативними актами врегульовано умови та порядок 

видачі дозволів на придбання й зберігання (носіння) газових пістолетів і 

револьверів та патронів до них. Дозволи на придбання й зберігання (носіння) 

газової зброї видають громадянам, які досягли 18-річного віку, за умови 

наявності висновку (довідки) медичного закладу про те, що за станом здоров'я 

вони можуть володіти спеціальним засобом самооборони, а також 

ознайомлення з порядком їх зберігання (носіння) й застосування [1, c.345].  

Суб'єктам підприємницької діяльності видають дозволи на придбання 

газових пістолетів і револьверів з метою захисту життя, здоров'я, честі та 

гідності своїх працівників.  

Цікавим є те, що Положенням про дозвільну систему передбачено, що 

дозволи (ліцензії) на виготовлення, зберігання та використання предметів, 

матеріалів і речовин, відкриття й функціонування підприємств, майстерень і 

лабораторій, на які поширено дозвільну систему, видають строком на три роки. 
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Дозволи на придбання та перевезення цих предметів, матеріалів і речовин 

видають на строк до трьох місяців [3].  

За порушення правил дозвільної системи встановлено дисциплінарну, 

адміністративну, матеріальну й кримінальну відповідальність.  

Таким чином, можна зробити висновок, що дозвільна система є гарантом 

законності і дотримання інтересів як держави, так і громадянина. 
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ПОНЯТТЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ЯК СКЛАДОВОЇ 

ЧАСТИНИ ДЕРЖАВНОГО АПАРАТУ 
Дана стаття дозволить зробити аналіз органів публічної адміністрації, як 

складової частини державного апарату шляхом впровадження адміністративної 
реформи в Україні. 

Актуальність даної теми полягає у тому, щоб забезпечити верховенство 
права та захисту прав і свобод громадян на теренах України шляхом 
реформування системи органів публічної адміністрації. Досягнення цілей 
залежить від керівних органів держави та їх ефективної роботи у сфері 
реформування системи органів публічної адміністрації.  

Вагомий внесок у дослідження даної проблематики зробили такі вчені-
адміністративісти: В.Б.Авер’янов, С.І. Архипов, Г.В.Атаманчук, О.М. Бандурка, 
О.А. Банчук, Д.М. Бахрах, Ю.П. Битяк, А.С. Васильєв, І.П. Голосніченко, В.А. 
Дерець, Є.В. Додін, Р.А. Калюжний, С.В. Ківалов, Л.В. Коваль, Ю.М. Козлов, 
В.К. Колпаков, Т.О. Коломоєць, А.Т. Комзюк, Д.М. Лук’янець, О.І. Миколенко, 
Н.Р Нижник, Н.Г.Плахотнюк, О.П. Рябченко, В.М. Садовський, Ю.О. 
Тихомиров, М.М. Тищенко, О.Ф. Фрицький, Ю.С. Шемчушенко та ін. 

Метою статті є розкрити поняття та зміст системи органів публічної 
адміністрації як складової частини державного апарату України в рамках 
здійснення адміністративної реформи в Україні. 

Починаючи від набуття Україною незалежності, в нашій державі 
тривають пошуки ефективної моделі системи та структури органів державної 
влади – від трансформації тієї системи, що дісталася державі з радянських 
часів, до створення нової, побудованої у відповідності до потреб нового 
демократичного суспільства. Проте навіть через двадцять один рік, система 
органів публічної влади в Україні залишається неефективною. Найважливішим 
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є питання вдосконалення чинного законодавства щодо діяльності органів 
публічної адміністрації в Україні. 

Державний апарат — це сукупність державних органів, їх ланок і 
підрозділів, уповноважених здійснювати державну владу та управління, які 
спираються у своїй діяльності на можливість застосування примусу [1]. 

Суттєвим є те, що поняття публічної служби є похідним від поняття 
“публічна адміністрація”. Публічна адміністрація є сукупністю державних і 
недержавних суб’єктів публічної влади, ключовими структурними елементами 
котрої є, по-перше, органи виконавчої влади і, по-друге, виконавчі органи 
місцевого самоврядування. 

Органи публічної адміністрації діють на трьох окремих рівнях: 
державному, регіональному та місцевому і складають систему органів 
публічної влад, що утворюють єдине ціле та взаємодіють між собою і 
зовнішнім середовищем у процесі досягнення поставлених цілей [2, с. 304]. 

Публічні функції виконуються не лише суб’єктами публічної 
адміністрації, але й іншими суб’єктами, зокрема: державними та комунальними 
(муніципальними) закладами, організаціями, підприємствами. Такі суб’єкти, що 
інституційно належать до публічного сектору і виконують публічні функції 
(наприклад, невідкладна медична допомога, рятувальні служби тощо), 
вимагають особливого режиму праці, відмінного від праці у приватному 
секторі. Тому залежно від обсягу публічних завдань (якщо за певних умов 
приватний сектор не повинен або не може виконувати відповідні завдання, які є 
необхідними для держави та суспільства) поняття публічної служби може 
розширюватися. 

Нижник Н.Р., Плахотнюк Н.Г. визначають систему органів публічної 
адміністрації як окремий вид соціальних систем, а кожен орган публічної 
адміністрації як систему, що складається із власних елементів – структурних 
підрозділів і посад. Але це – елементи двох неоднакових рівнів: по-перше, 
апарату загалом (як системи органів); по-друге, окремого органу (як системи 
підрозділів та посад) [3, с. 13-16]. Битяк Ю. П., вважає, що система органів 
виконавчої влади має свої підсистеми, ланки й окремі органи, які відрізняються 
між собою за певними критеріями.  

Наступні ознаки, притаманні публічній адміністрації: 
1) це певним чином узгоджена і організована система органів; 
2) суб’єктом виступає держава в особі органів державної виконавчої влади та 
виконавчих органів місцевого самоврядування; 
3) складовими елементами системи виступають також державні заклади, 
організації, установи; 
4) публічна адміністрація спирається на владні повноваження, виконує 
адміністративно-управлінські функції; 
5) діяльність публічної адміністрації поширюється на все суспільство; 
6) метою діяльності виступає забезпечення інтересів як держави, так і 
суспільства в цілому, а не окремих громадян і соціальних груп; 
7) щодо методів впливу, то окрім комплексу правових, політичних, 
економічних методів і засобів (регулювання, узгодження, переконання, 
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стимулювання тощо), застосовується і примус за допомогою правоохоронних 
органів. 

Сукупність органів публічної влади, що залежно від виконання 
покладених на них завдань та функцій, являють собою систему органів 
публічної адміністрації. Орган публічної влади свої функції направляють на 
втілення заданих цілей і програм, які забезпечують захист прав, свобод і 
безпеку держави і суспільства, вирішення питань соціально-економічного та 
культурного значення 

Структура публічної адміністрації законодавчо закріплена не в повній 
мірі, а на доктринальному рівні, зокрема до неї відносять: 1) органи виконавчої 
влади; 2) органи місцевого самоврядування; 3) об’єднання громадян чи 
підприємств при здійсненні делегованих державних функцій; 4) посадових осіб 
будь-яких із зазначених колективних суб’єктів публічної адміністрації [4, с. 16]. 

У час, коли досить молода Україна знаходиться на етапі розбудови 
української державності та становлення демократії система державного 
управління й державної служби потребує реформування. Основною метою 
реформи є поетапне створення ефективної та демократичної системи 
державного управління, витрати на її здійснення були б реальними згідно з 
фінансово-економічним становищем.  

У час, коли досить молода Україна знаходиться на етапі розбудови 
української державності та становлення демократії система державного 
управління й державної служби потребує реформування. Основною метою 
реформи є поетапне створення ефективної та демократичної системи 
державного управління, витрати на її здійснення були б реальними згідно з 
фінансово-економічним становищем.  
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ФІНАНСУВАННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА СЛУЖБ 

ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ 

Питання ресурсного забезпечення діяльності іноземних спецслужб 

(кадрового, матеріально-технічного, спеціального тощо) вирішуються 

виключно через механізми фінансування. Тому значення фінансових важелів в 

управлінні спецслужбами важко переоцінити. 
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Новою редакцією Стратегії національної безпеки України, затвердженою 

Указом Президента України від 8 червня 2012 р. № 389/2012, одним із головних 

завдань реформування сектору безпеки визначено посилення функціональної 

спроможності стратегічної ланки управління сектором безпеки [6]. А отже, 

питання фінансування діяльності Служби Безпеки України є досить 

актуальним. 

Вагомий внесок у дослидження СБ України внесли О.Ф. Белов, А.П. Гель, 

Г.С. Семоков, С.П. Ондракова, М.О. Будаков, В. Г. Пилипчук, В. М. Гірич.  

Вирішуючи завдання реформування вітчизняних механізмів управління 

спецслужбами, доцільним є звернення до іноземного досвіду, насамперед 

держав з усталеними демократичними традиціями. До таких країн і належать 

країни Північної Америки, насамперед, - Сполучені Штати Америки. 

У США фінансування спецслужб Розвідувального Товариства 

здійснюється через зведений бюджет, у якому передбачаються кошти за трьома 

напрямами: на власне розвідувальну діяльність, на утримання суб’єктів 

Розвідувального Товариства і на пенсійне забезпечення їхніх колишніх 

співробітників. Видатки на розвідувальну діяльність визначаються на підставі 

розрахунку коштів, необхідних для виконання Національної розвідувальної 

програми (National Intelligence Program, NIP) і Військової програми розвідки 

(The Military Intelligence Program, MIP), які є не тільки визначальними 

документами планування розвідувальної діяльності, а й мають характер 

бюджетних цільових програм [4]. 

Кожна з названих національних програм складається з декількох програм 

за окремими напрямами і проблемами. Визначальні програми суб’єктів 

Розвідувального Товариства, плановані витрати на розроблення і реалізацію 

яких перевищують 500 мільйонів доларів, включаючи всі поточні витрати за 

програмою, на її розроблення, закупівлю обладнання, інші витрати на 

підтримку програми і втілення її в життя, у бюджетному процесі США 

вважаються «головними системами» [5]. 

Проект зведеного бюджету Розвідувального Товариства США 

розробляється Директором національної розвідки за участі всіх суб’єктів 

Розвідувального Товариства, подається президентові на схвалення, після чого 

він вноситься у Конгрес США [5]. 

Керівники суб’єктів Розвідувального Товариства разом із бюджетними 

заявками зобов’язані, на вимогу Директора націоналньої Розвідки, надавати 

будь-яку додаткову інформацію, що стосується зведеного бюджету. 

Бюджетний запит (а після затвердження – зведений бюджет 

Розвідувального Товариства) є дуже секретним документом, і ознайомлюватися 

з ним мають право лише члени комітетів з питань розвідки Сенату і Палати 

представників Конгресу Сполучених Штатів Америки, які мають відповідний 

допуск до державної таємниці. Голосування за проектом зведеного бюджету 

розвідки відбувається на закритих пленарних засіданнях Конгресу з 

урахуванням думки членів комітетів Конгресу з питань розвідки, яку вони 

доповідають під присягою [5]. 
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Для забезпечення ефективного використання бюджету розвідки на 

Директора національної розвідки покладається здійснення моніторингу (у т.ч. 

аудит і оцінювання) виконання Національної розвідувальної програми 

керівниками суб’єктів Розвідувального Товариства, які здійснюють управління 

програмами й діяльністю у складі Національної розвідувальної програми. 

Рішення щодо програм, що стосуються Міністерства оборони, узгоджуються з 

міністром оборони. У випадку, якщо Директор національної розвідки та міністр 

оборони не дійдуть погодженого поетапного рішення, конфліктну ситуацію 

вирішує президент США. 

Що стосується механізму фінансування діяльності Служби безпеки 

України, то в першу чергу, він закріплений в статті 18 Закону України «Про 

Службу безпеки України», сутність якої зводиться до наступного: 

Фінансування, матеріально-технічне та соціально-побутове забезпечення 

Служби безпеки України здійснюється Кабінетом Міністрів України у порядку, 

визначеному Верховною Радою України, за рахунок коштів державного 

бюджету України [2]. 

За результатами аналізу організаційної побудови системи господарського 

забезпечення оперативно-службової діяльності органів і підрозділів Служби 

безпеки України слід зазначити, що вона в цілому відповідає ефективному 

вирішенню завдань, які постають перед відповідними підрозділами, але 

організація взаємодії між ними та структура деяких функціональних підрозділів 

потребує перегляду та оптимізації. Так, за необхідне вважається потреба у 

розмежуванні адміністративної та господарської складових діяльності АГУ СБ 

України шляхом відокремлення господарсько-виробничої функції від функцій з 

питань організації, планування, управління та контролю. 

Значною мірою загальні засади організації СБ України мають 

ґрунтуватися на визначеній державою бюджетній політиці забезпечення її 

діяльності з урахуванням практики країн європейської та євроатлантичної 

спільноти і економічних можливостей держави. У перспективі до 2015 року 

бюджетне фінансування СБУ повинно бути доведене до норм країн Європи, де 

річні видатки на забезпечення діяльності одного співробітника спецслужби у 3-

5 разів перевищують річний обсяг ВВП на душу населення [1]. 

Таким чином, проаналізувавши механізми фінансового забезпечення 

органів спецслужб України та США, можна прийти до наступних висновків: 

1. Спецслужби мають статус і самостійних державних органів, і структурних 

одиниць у складі центральних органів виконавчої влади (міністерство оборони, 

міністерство закордонних справ, міністерство внутрішніх справ тощо). В 

останньому випадку спеціальні служби мають автономні повноваження з 

питань вирішення кадрових, оперативних, організаційних, фінансових питань. 

2. В управлінні іноземними спецслужбами ефективно використовуються 

фінансові важелі. Бюджетний процес нерозривно пов’язаний зі стратегічним 

(на реально досяжну перспективу) і щорічним плануванням діяльності 

спецслужб. У його межах визначаються головні завдання відповідно до потреб 

основних споживачів розвідувальної продукції; розробляються розвідувальні 

заходи для виконання цих завдань; визначаються склад та обсяг необхідних для 
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цього кадрових, спеціальних, матеріальних та інших ресурсів, здійснюється 

калькулювання пов’язаних із цим витрат, взаємне коригування розвідувальних 

завдань і планів їх виконання з урахуванням фінансових можливостей держави. 

А контроль за цільовим та ефективним використанням асигнованих коштів є 

одним із головних інструментів президентського і парламентського контролю 

за розвідувальною діяльністю [3]. 

3. Досвід організації управління в демократичних, насамперед європейських, 

державах заслуговує на імплементацію під час реформування сектору безпеки 

України. 
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Віхляєв М.Ю. 

д. ю. н., доц. кафедри конституційного  

та трудового права  

 

ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО  

РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ  

У РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД 

Перш ніж перейти до безпосереднього розгляду предмету даного 

дослідження, слід зазначити, що, як вказують В.І. Попова та М.С. Студенікіна у 

підручнику радянського адміністративного права, правове становище 

громадських організацій у суспільстві було закріплено нормативними актами 

держави та актами самих організацій, які визначали їхні цілі і завдання, 

функції, структуру, порядок прийняття в члени, порядок діяльності, права та 

обов'язки членів організації та її керівних органів [1, c. 58-59]. 
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Отже, як вбачається, внутрішньоорганізаційні відносини, членство в них 

визначалися актами самої організації. У тих же випадках, коли на громадську 

організацію покладалося виконання функцій державного органу і їй надавалися 

державно-владні повноваження, відносини врегульовувалися за допомогою 

правових актів відповідних державних органів [1, с. 58-59]. 

О.П. Кореневим запропоновано поділяти громадські організації за 

формами безпосереднього підпорядкування на організації, керовані 

відповідними вищестоящими громадськими організаціями та органами, та 

організації, керовані державними органами [2, с. 65]. Відповідно, належність 

громадської організації до тієї або іншої групи обумовлює характер та обсяг 

державно-правового регулюючого впливу, що здійснювався на її діяльність.  

Як зазначає П.Т. Василенков, відносно профспілок, комсомолу держава, 

виходячи із статутних завдань цих організацій, регулювала лише 

повноваження, пов'язані з їх участю у вирішенні відповідних питань у сфері 

державного управління. Окрім того, що держава закріплювала основні 

повноваження даних організацій у вирішенні тих чи інших завдань управління 

державними і громадськими справами, політичних, господарських і соціально-

культурних питань, вона також забезпечувала їх необхідним організаційно-

правовими гарантіями [3, с. 143]. 

Так, положення про соціалістичне державне виробниче підприємство 

встановило, що належні підприємству права, пов'язані з його виробничо-

господарською діяльністю, здійснюються адміністрацією у випадках, 

передбачених законодавством, – спільно, за погодженням або за участю 

профкому. Спільно з профкомом адміністрація встановлює, наприклад, правила 

внутрішнього розпорядку, встановлює кошторис використання коштів фонду 

підприємства та інших фондів заохочення робітників і службовців, розподіляє 

житлову площу в будинках підприємства і т.д. За погодженням з профкомом 

адміністрація здійснює ряд повноважень у галузі праці та заробітної плати. 

Тільки за згодою профкому адміністрація за своєю ініціативою може звільнити 

працівника [4, с. 137-138]. 

Р.С. Павловський відносно даного питання зазначає, що загальне 

керівництво профспілками, комсомолом, багатьма добровільними товариствами 

здійснювала КПРС [4, с. 137] як вища форма суспільно-політичної організації, 

яка об’єднує роботу всіх державних органів та громадських організацій, 

підпорядковуючи їхню діяльність єдиній меті – будівництву комунізму [5, с. 

68].  

Одне з початкових завдань партійного керівництва громадськими 

організаціями, як вказував Р.С. Павловський, полягало в тому, щоб забезпечити 

цілеспрямований, скоординований розвиток всіх складових частин суспільного 

ладу. Під керівництвом КПРС профспілки, комсомол, громадські організації 

найбільш повно і широко реалізовували свої функції, повноваження і 

можливості, надані їм Конституцією, законодавчими та нормативними актами, 

діяли впевнено і результативно [4, с. 140].  

Більш широке державне регулювання, як стверджував П.Т. Василенков, 

поширювалося на порядок організації та діяльності кооперативних об'єднань, 
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добровільних товариств та творчих спілок, органів самодіяльних організацій 

населення [3, с. 129]. Розглянемо більш детально повноваження органів 

державної влади щодо названих громадських організацій.  

Так, державно-правовий регулюючий вплив на кооперацію держава 

здійснювала шляхом затвердження статутів, визначення порядку планування, 

встановлення планових завдань та контролю за її роботою. Окрім того, статути 

кооперативних організацій підлягали обов'язковій реєстрації у виконкомах 

місцевих Рад народних депутатів. Крім організаційно-матеріальної допомоги 

держава в необхідних випадках встановлювала кооперативним організаціям 

імперативні норми, надавала рекомендації, санкціонувала їхні рішення, 

дозволяла вчиняти певні дії [6, с. 143-144]. 

Стосовно добровільних товариств та їх спілок, до компетенції органів 

держави належали вирішення питання про доцільність організації, перевірка 

відповідності їхніх статутів та діяльності закону, право давати обов'язкові 

приписи відповідно до статутів, застосовувати до них санкції аж до ліквідації в 

разі ухилення від їхніх статутних цілей і завдань. Статути добровільних 

товариств затверджувалися також державними органами [6, с. 143-144]. 

Взаємовідносини між державою та творчими спілками ґрунтувалися 

переважно на принципах узгодження і координації їх діяльності. Це 

співробітництво здійснювалося у вигляді спільного проведення творчих 

дискусій, конференцій, семінарів, конкурсів тощо. Відповідні державні органи 

надавали допомогу творчим спілкам у виконанні поставлених перед ними 

завдань [6, с. 143-144]. 

Державне керівництво діяльністю органів громадської самодіяльності 

(наприклад, будинковими та вуличними комітетами) полягало насамперед у 

наданні їм повсякденному допомоги. Керівництво цими органами, що діяли в 

системі місцевого самоврядування, покладалося на місцеві Ради народних 

депутатів та їх виконкоми. Вони забезпечували охорону прав і законних 

інтересів даних органів, брали участь у їх формуванні, затверджували 

положення про них, спрямовували і контролювали їхню роботу, узагальнювали 

досвід діяльності і т.д. [6, с. 143-144]. Окрім того, рішення громадських органів 

носили зазвичай рекомендаційний характер, а їхні дії могли бути оскаржені до 

виконавчого комітету відповідної Ради народних депутатів [4, с. 142].  

В межах визначеної теми необхідним є також розгляд питання 

відповідальності громадських організацій. З цього приводу О.П. Коренєв 

зазначає наступне: «Державні органи контролюють кооперативні та інші 

громадські організації. Якщо громадська організація ухиляється від цілей, для 

досягнення яких вона утворена, якщо її діяльність суперечить інтересам 

держави, її існування може бути припинено повноважними органами держави. 

Громадська організація може бути ліквідована і реорганізована також з 

міркувань доцільності» [2, с. 62]. 

Отже, як випливає з усього вищезазначеного, ступінь державно-правового 

регулюючого впливу на діяльність радянських громадських організацій суттєво 

різнилось залежно від характеру статутних завдань конкретної організації. 

Більш значний регулюючий вплив держава здійснювала на діяльність 
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кооперативних союзів, добровільних товариств та спілок, а також органів 

громадської самодіяльності, які знаходилися у безпосередньому 

підпорядкуванні органів державної влади. Відповідно, їхня діяльність 

переважно регламентувалася правовими актами державних органів. Тоді як 

діяльність профспілок, комсомолу, які були безпосередньо підпорядковані 

КПРС, знаходилася поза сферою державного впливу (за винятком реалізації 

ними повноважень у сфері державного управління) та визначалася статутами 

вказаних організацій, їхніми внутрішніми нормативними актами. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ОБШУКУ 

Для початку , щоб описати особливості тактики обшуку , треба дізнатися 

що таке обшук . Отже обшук - це слідча дія, змістом якої є примусове 

обстеження приміщеннь і споруд, ділянок місцевості, окремих громадян з 

метою відшукання і вилучення предметів, що мають значення у справі, а також 

виявлення розшукуваних осіб [1, с.214]. 

Обшук за своєю природою має примусовий характер, у зв'язку з чим 

займає особливе місце в системі слідчих дій. Через свій примусовий характер , 

обшук часто призводить до конфліктних ситуацій, тобто коли обшукуваний 

своїми діями всіляко заважає проведенню обшуку , або коли обшукуваний , 

показує зневагу до слідчого та відмовляється вести діалог з слідчим.  

Мєтою статті є перелік особливостей та прийомів тактики обшуку. 

Як вже зазначалось, через свій примусовий характер обшук може 

призвести до конфлікту між слідчим та обшукуванним. В залежності від 
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ситуації при обшуку, застосовуються різні системи тактичних прийомів 

обшуку. 

Системи тактичних прийомів обшуку – це своєрідні алгоритми для 

слідчого в процесі їх ввикористання. Застосування таких систем полегшує 

прийняття правильних рішень у різних ситуаціях. Між системами тактичних 

прийомів і ситуаціями їх реалізації існують нерозривні зв’язки, які мають 

науково обгрунтований характер [1, с.226-227]. До таких можна виділити три 

види:1)Система тактичних прийомів, спрямована на подалання відмови 

обшукуваного від спілкування; 2)Система тактичних прийомів, спрямована на 

пошук об’єктів, що зберігаються без спеціального маскування; 3)Система 

тактичних прийомів, спрямована на пошук об’єктів, схованих у спеціальних 

тайниках або інших суб’єктивно недоступних місціях. Кожна з цих тактичних 

систем має свої цілі та засоби їх вирішення. 

Перша система застосовується у випадках, коли особа не йде на діалог, та 

показую свою байдужість до усього що відбувається під час обшуку. У цій 

системі можна виокремити такі прийоми як «зачіпки» та «словесна розвідка», 

за допомогою цих прийомів можна вивести особу на діалог, або відслідкувати її 

настрій в залежносі від запропонованих кроків в ході обшуку. 

Друга система та третя система мають на меті пошук потрібного об’єкта, і 

відрізняються складністю його пошуку, в залежності від того як він був 

схований, прийоми що застосовуються у пошуку предметів, базуються на 

аналізі самого об’єкта, особи обшукуваного, його професійного зайняття або 

навички, та на співставленні аналогових ситуацій, коли подібні об’єкти пошуку 

сховані у певних місцях. 

Належне проведення обшуку буде забезпечено в разі чіткого 

дотримання тактичних прийомів. За цієї умови обшук поділяють на шість 

взаємообумовлених етапів, а саме:1)підготовка до проведення обшуку; 

2)попередній етап проведення обшуку; 3)оглядова діяльність при проведенні 

обшуку; 4)безпосередній пошук у процесі обшуку; 5)фіксація результатів 

обшуку; 6)оперативно-аналітичний етап.Розглянемо деякі з етапів ближче. 

Підготовчий єтап — один із важливих напрямів діяльності слідчого, 

метою якого є ефективне проведення обшуку. При підготовці до обшуку 

визначаються організаційно-управлінські форми його проведення відповідно 

до слідчої ситуації; вирішення процесуальних проблем; утворення групи і 

розподіл обов'язків між її учасниками; визначення охорони; вивчення місця, 

де буде проведено обшук, і об'єктів імовірного пошуку; підготовка 

необхідної криміналістичної техніки; проведення оперативно-розшукових 

заходів (у разі необхідності); складання плану обшуку (послідовність і 

тактика проведення) [2, c.207]. 

Безпосередній пошук об'єктів є вузловим етапом обшуку, у процесі 

якого кожний з його учасників виконує заздалегідь розподілені обов'язки. 

Способи, тактичні прийоми проведення обшуку можуть застосовуватися 

найрізноманітніші. Пошук потрібних об'єктів може бути вибірковим і 

послідовним, а також проводитися самостійно слідчим і групою. Тактика 

групового обшуку передбачає одночасний обшук у декількох осіб, що є 
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учасниками або суб'єктами криміналістичної діяльності в одному 

кримінальному проважденні, або в однієї особи, але в різних місцях 

(будинок, квартира, гараж і т. ін.). Груповий пошук має супроводжуватися 

двома і більше суб'єктами криміналістичної діяльності. 

Груповий обшук поділяється на роздільний (кожний суб'єкт 

криміналістичної діяльності діє самостійно) і спільний. 

Існує також фаховий пошук — коли кожний із суб'єктів 

криміналістичної діяльності виконує суто свої функції (простукування стін, 

пошук металевих предметів за допомогою металодетектора, використання 

іншої криміналістичної техніки).[2, c.208] 

Таким чином, обшук є складної процедурою, тактичні прийоми можна 

порівняти з техникою безпеки на підприємстві, вони направляють дії та думки 

слідчого у потрібне русло, та застерігають від непотрібних дій. Тактичні 

прийоми при проведенні обшуку мають як психологічний так і практичний 

характер, перші допомагають вивести обшукуваного на лінію діалогу та 

виявити зміни настрою в залежності від дій слідчого, інші допомагають 

виявити таємні схованки за допомогою спеціалістів, та логічного аналізу 

об’єкту та аналізу інтерьеру обшукуванної ділянки. Якщо слідчий вірно 

застосовує усі тактичні прийоми обшуку, це дуже підвищує шанси в пошуку 

потрібного об’єкту. 
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ОЗНАКИ КОДЕКСУ, ЯК ДЖЕРЕЛА АДМІНІСТРАТИВНОГО  

ПРАВА УКРАЇНИ 

Характеризуючи ознаки кодексу як джерела адміністративного права, 

варто врахувати всі загальнотеоретичні положення, й з акцентом на специфіку 

галузі, виокремити основні ознаки кодексу як джерела саме адміністративного 

права. 

Так, а) кодекс як джерело адміністративного права є результатом 

правотворчої діяльності, оскільки відбувається прийняття нового нормативно – 

правового акту, який об’єднує наявні нормативні положення, змінюється їх 

змістовне наповнення, усуваються застарілі положення, дублювалися суперечні 

положення і як наслідок – новий нормативно – правовий акт як результат 

правотворчої діяльності; б) приймається представницьким органом – 

Верховною Радою України у чітко регламентованому порядку. Слід зазначити, 

що підготовка проекту кодексу може бути ініційована й іншими суб’єктами 
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(наприклад, Міністерством юстиції України як щодо проекту Адміністративно 

– процедурного кодексу України, недержавними інституціями як, наприклад, 

Проект кодексу України про адміністративні правопорушення та стягнення, 

ініціатором розробки якого свого часу виступив Центр політично – правових 

реформ, окремі вчені – юристи – як, наприклад, проект Адміністративно – 

деліктного кодексу України, запропонований Д.М. Лук’янцем), як і його 

обговорення. Однак суб’єктом прийняття є лише Верховна Рада України, а 

процедура прийняття детально регламентована Регламентом Верховної Ради 

України; в) має нормативний характер оскільки містить правила поведінки 

певних суб’єктів, моделі їх поведінки; г) широка сфера регулюючого впливу, 

що істотно відрізняє його від звичайного закону. Саме широта регулюючого 

впливу і є однією із особливих ознак кодексу, а тим більш якщо мова йде про 

кодекс як джерело адміністративного права. Це зумовлено специфікою самої 

галузі адміністративного права, однак як наявні кодекси, так і проекти, 

розроблені на сьогоднішній день, також характеризуються достатньо широкою 

сферою регулюючого впливу – адміністративно – деліктні, адміністративно – 

процедурні відносини, відносини адміністративного судочинства тощо. 

Принаймні цілком впевнено можна вести розмову про підгалузевий масштаб дії 

кодексів як джерел адміністративного права. Окрім того, їх особливістю є 

поєднання регулюючого впливу як щодо матеріальних, так і процесуальних 

відносин, що не є характерним для всіх кодексів як джерел інших галузей права 

України; д) регулює найважливіші питання відповідної сфери суспільних 

відносин, що є цілком виправданим, враховуючи масштаби регулюючого 

впливу. Безперечно адміністративно – делектні відносини, в Україні на 

сьогоднішній день врегульовані, перш за все КпАП України. Однак абсолютне 

все передбачити у кодифікованому акті (всі можливі життєві ситуації) 

об’єктивно неможливо, саме тому кодифікований акт, зокрема кодекс, регулює 

найважливіші питання – принципи, завдання, засади, всі елементи складу, 

заходи відповідальності, процедурні питання тощо. Всі інші акти, що 

регламентують окремі питання, приймаються на підставі КпАП України, 

деталізують його положення і у жодному разі не можуть йому суперечити; е) 

своєрідність предмету і методу правового регулювання , що пов’язане, перш за 

все, із тим, що кодекс як джерела адміністративного права регулюють 

підгалузеві відносини за умови неможливості галузевого регулювання, однак із 

урахуванням галузевої правової специфіки, яка має місце і при підгалузевому 

регулюванні. Кодекс як прояв зовнішньої форми існування підгалузі не може не 

передбачати урахування специфіки предмету і методу галузі і всіх їх складових 

елементів;є) високий рівень упорядкованості матеріалу, беручи до уваги те, що 

кодекс є результатом кодифікаційної кропіткої тривалої діяльності щодо 

об’єднання наявних нормативно – правових актів, змістовної їх переробки, 

усунення проблемних положень, застарілих, суперечливих положень, 

приведення їх змісту нагальних потреб правозастосування. Саме ця ознака 

кодифікації, а відповідно і її результати, істотно відрізняють її від решти форм 

систематизації, а відповідно від їх результатів. Саме тому на цю ознаку варто 

особливо робити акцент і цілком виправдано, що всі вчені – юристи, які 
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досліджують проблематику кодифікації, виділяють цю ознаку як одну із 

перших ознак кодексу. Ця ознака притаманна і кодексам як джерелам 

адміністративного права. Це цілком характерним є для КАС України. Щодо 

КпАП України цього у повному розумінні цього визначення сказати, на жаль, 

неможна, однак це зумовлено тим, що КпАП України діє з 1984 року із 

певними численними змінами, доповненнями, які приймалися парламентом у 

різні історичні періоди, навіть при закоренілій зміні ідеології, пріоритетів право 

творення і державотворення, що певним чином зумовило «нав’язування» 

новітніх положень на «базис іншого ідеологічно – правового формування». 

Однак, і за таких умов цілком виправдано можна вести мову про достатній 

рівень упорядкованості нормативного матеріалу і в КпАп України. Ця ж ознака 

у повній мірі знаходить прояв у зразках кодифікаційної діяльності – проектах 

Адміністративно – процедурного кодексу України, Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, Службового кодексу України тощо. Стосовно 

ж решти кодексів як джерел адміністративного права України, то вони 

прийнять відносно не давно і впорядкованість матеріалу для них є характерною 

у повному обсязі; щоправда в контексті збереження галузевої (щодо інших 

галузей) або ж міжгалузевої специфіки регулюючого впливу. є) специфіка 

форми і структури кодексу – одразу слід розмежувати дві складові відповідної 

ознаки й зупинитися на кожній із них окремо. Так, щодо назви кодифікованих 

актів у вітчизняній правовій літературі зазначається, що вона може бути різною 

– кодекс, основи, статут, загальний закон. Так, наприклад, Д.С. Астахов із 

посиланням на праці вчених – теоретиків права, енциклопедично – довідникову 

літературу зазначає, що «найпоширенішим видом кодифікованого акту є 

кодекс» [2, с.29]. В той же час мають місце «основи законодавства» (П.М. 

Рабінович називає їх «основними засадами» [3, с.109]), які представляють 

собою акт, який встановлює найважливіші положення (основні засади) певної 

галузі права чи сфери державного (публічного) управління « [2, с.29], а також 

статути, положення – кодифікаційні акти «спеціальної дії», інколи в якості 

різновиду кодифікаційних актів виділяються й загальний закон [2, с.29]. В той 

же час у теоретичній літературі, фаховій літературі «найбільш оптимальним, 

універсальним, дієвим серед зазначених актів все ж таки, з урахуванням ознак 

самої кодифікації, є кодекс» [2, с.29]. І це у повній мірі має відношення і до 

джерел адміністративного права. Як і для більшості галузей вітчизняного 

законодавства, для адміністративного характерною є наявність кодексів – 

КпАП України, ЗК України, ГК України, ВК України тощо. В історії 

формування вітчизняного законодавства також можна згадати 

Адміністративний кодекс УРСР 1927 року, проект нового Адміністративного 

кодексу УРСР, робота над розробкою якого здійснювалася у 30-40 роки 20 ст. і 

про це зазначають вчені – адміністративісти, які досліджують історичні аспекти 

адміністративно – правової тематики ((наприклад роботи І.С. Гриценка, Г.С. 

Мельника та ін.) [1, с.68-70]. Новітня проектна стадія кодифікаційної діяльності 

також пов’язана з розробкою, обговоренням проектів саме кодексів – 

Адміністративно – процедурного, Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (хоча в наявності й інші варіанти), Службового кодексу тощо. 
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Хоча й інші різновиди кодифікованих актів можна зустріти серед джерел 

адміністративного права – Основи законодавства Союзу РСР та союзних 

республік про адміністративні правопорушення 1980 року, Основи 

законодавства України про охорону здоров’я, Основи законодавства України 

про культуру, свого часу існували Положення про покарання кримінальні та 

виправні 1845 року, Статут про покарання,що накладаються мировими суддями 

1864 року, положення про заходи щодо охорони державного порядку й 

громадського спокою 1881 року тощо, які мали ознаки кодифікованих актів й 

містили норми, які визначали засади відповідальності за протиправні діяння, 

які мали ознаки адміністративних правопорушень,хоча безпосередньо такої 

назви і не мали, або ж процедурні нормативні засади розгляду справ про такі 

проступки. Про це неодноразово зазначали у своїх працях А.Б. Агапов, А.В 

Кірін, Ю.К. Куразов, Н.В. Хорощак та інш. 

Література 

1. Гриценко І.С. Становлення і розвиток наукових поглядів на основні 

інститути вітчизняного адміністративного права: Монографія. – К.: Видавничо-

поліграфічний центр „Київський університет”, 2007. – 335 с. 

2. Кодифікація адміністративно-процедурного законодавства України: 

монографія / Т.О. Коломоєць, Д. С. Астахов . – Запоріжжя : Б.в., 2011 . – 228 с. 

3. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави: навч. посібник / 

П.М. Робінович. — X.: Консум, 2002. — 160 с. 

 

Германюк М.О. 

ст. викладач кафедри адміністративного  

та господарського права 

 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДОКТРИНАЛЬНОГО  

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

ПРИНЦИПІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 
Сьогодні відбуваються кардинальні реформаційні процеси у державі та 

праві, зокрема – оновлення адміністративно-правової доктрини, і, як її 
складової частини, права державної служби (яка раніше розглядалася як 
інститут, а нині – як підгалузь). Підгалузь державної служби знаходиться на 
стадії активного та глибокого реформування. Про це свідчить ціла низка нових 
законів, спрямованих на модифікацію всієї підгалузі державної служби, що 
були прийняті Верховною Радою України протягом останніх років. Такі 
процеси в тому числі свідчать і про бажання України наблизити вітчизняну 
систему державної служби до європейських стандартів у цій галузі. У зв’язку із 
цим корисним є узагальнення зарубіжного досвіду у цій сфері, на підставі 
вивчення якого можна сформулювати конкретні пропозиції щодо покращення 
вітчизняного законодавства у цій сфері. 

При запозиченні зарубіжного досвіду у частині регулювання принципів 
державної служби слід враховувати національні особливості зазначених 
правовідносин та специфіку самої підгалузі державної служби в Україні. В 
контексті цього, з одного боку, виправданим є запозичення досвіду Російської 
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Федерації та інших держав колишнього Радянського Союзу, законодавство 
яких є максимально наближеним до вітчизняного з урахуванням історії, 
традицій. З іншого боку, зважаючи на євроінтеграційні та глобалізаційні 
правові процеси в цілому та у сфері регулювання відносин державної служби 
зокрема, що відбуваються у всьому світі, слід забезпечити наближення 
вітчизняного законодавства про державну службу, в т.ч. і у частині 
регулювання її принципів, до «європейських стандартів», що викликано 
необхідністю уніфікації та гармонізації національних правових систем в умовах 
співпраці та обміну правовим досвідом.  

Розглядаючи принципи державної служби у законодавстві 
пострадянських держав, варто звернути увагу на їх однотиповість та 
дублювання під час фіксації у відповідних нормативно-правових актів тієї чи 
іншої держави (хоча деякі й відрізняються різним формулюванням, проте є 
тотожними за своїм змістовним наповненням), що пояснюється схожими 
умовами формування та функціонування державної служби у цих державах. 
Позитивним, в аспекті запозичення, варто визнати достатньо ґрунтовну 
регламентацію деяких принципів у законодавстві із чітким окресленням їх 
переліку в межах однієї статті нормативно-правового акту (досвід Російської 
Федерації, Республіки Білорусь). 

Фрагментарний аналіз досвіду держав-членів Європейського Союзу щодо 
нормативного закріплення принципів державної служби дає підстави 
стверджувати про закріплення значно меншої кількості принципів (на відміну 
від вітчизняного аналогу – Закону України «Про державну службу»), хоча 
серед них, як правило, завжди є: верховенство права, законність, політична 
нейтральність та лояльність, доброчесність, стабільність, прозорість, 
персональна відповідальність, що дає підстави визнати вказані принципи 
фундаментальними засадами публічної (державної) служби в європейських 
державах (Франція, ФРН, Литовська Республіка та інші). Крім того, однією із 
суттєвих особливостей нормативної фіксації вказаних принципів у 
європейських державах, від якої варто відмовитись, є те, що вони, як правило, 
не закріплюються як окремий перелік, а розпорошені у різних нормах одного 
чи, навіть, кількох спеціальних законах (наприклад, законодавство Франції, 
ФРН, Чеської Республіки, Польської Республіки та інших). Разом із тим, 
цікавим з точки зору запозичення виглядає досвід литовських законодавців, 
відповідно до якого принципи державної служби не тільки закріплюються 
окремим переліком, але й розкриваються їх зміст в окремих статтях єдиного 
нормативно-правового акту. 

Доцільним є запозичення позитивного досвіду зарубіжних держав, що 
надає можливість наблизитися українському законодавству про державну 
службу до європейських стандартів у цій сфері публічно-правових відносин. 
При цьому відповідне запозичення має бути не тотальним, а виваженим, з 
урахуванням позитивної часової апробації зарубіжного законодавства, потреб 
сучасних вітчизняних правотворчих і державотворчих процесів. Пріоритетним 
вбачається досвід закріплення розширеного переліку принципів державної 
служби у спеціальному Законі, із деталізацією легального визначення та змісту 
в окремих статтях цього ж Закону, й механізмами їх дотримання. 
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До моменту узгодження та прийняття єдиного кодифікованого акту з 
питань державної служби, вбачається за доцільне внести певні зміни та 
доповнення до Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про 
засади запобігання та протидії корупції» тощо. Слід внести ряд суттєвих змін та 
доповнень до Закону України від 17 листопада 2011 року «Про державну 
службу» у вигляді доповнення переліку принципів державної служби (знову ж 
таки на підставі запропонованої класифікації), із розкриттям їх змісту в 
окремих статтях цього ж нормативно-правового акту, визначити 
співвідношення принципів державної служби, закріплених в Законі та 
Конституції України, легально закріпити поняття «принципи державної 
служби» у такому формулюванні – це вихідні положення, ідеї, які 
відображають об’єктивні закономірності розвитку держави і суспільства, в тому 
числі визначають зміст публічних відносин, найбільш характерні риси 
організації і функціонування державної служби, а також усієї системи органів 
державної влади, зумовлюють цінність та соціальну значимість функціонування 
державної служби, спрямовують розвиток державної служби на захист прав, 
свобод та інтересів громадян України, фізичних осіб, юридичних осіб 
незалежно від форми власності.  

На найближчу перспективу у нормотворенні вбачається за доцільне 
внести наступні зміни до законодавства про державну службу у частині 
регламентації її принципів: 

– уточнити термінологічний ряд у Законі України «Про державну 
службу» за рахунок визначення поняття «принципи державної служби»; 

– систематизувати весь перелік принципів державної служби у ст. 3 
Закону України «Про державну службу» із розкриттям змісту кожного з них; 

– внести зміни до Закону України від 07 квітня 2011 року «Про 
засади запобігання і протидії корупції» в частині принципів, закріплених в ст. 3 
Закону, зокрема деталізувати зміст принципів верховенства права, законності, 
відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування; 

– внести зміни до Закону України від 13 січня 2011 року «Про доступ 
до публічної інформації» в частині принципів, закріплених в ст. 4 Закону, 
шляхом деталізації змісту принципів прозорості та відкритості діяльності 
суб’єктів владних повноважень та доповнення відповідного переліку 
принципом верховенства права. 

На подальшу ж перспективу доцільним вбачається прийняття єдиного 
кодифікованого акту із регулювання відносин державної служби – Кодексу 
України про державну службу із закріпленням принципів державної служби в 
окремому розділі нормативного акту із подальшим розкриттям їх змісту в 
окремих статтях відповідного розділу, а також закріпленням механізму їх 
реалізації. Із одночасним продовженням доктринальних досліджень як на рівні 
окремих, так і комплексних робіт – питань підгалузі державної служби, зокрема 
її принципів, у відповідності до пріоритетних напрямків розвитку 
адміністративно-правової науки як базису формування та функціонування 
державної служби. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ  

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

Постановка проблеми. Багато з розвинених демократичних країн мають 

значний досвід щодо взаємодії органів державної влади з громадськістю на 

засадах побудови взаємної довіри з метою досягнення соціальної інтеграції, 

покращення умов життя і сталого розвитку суспільства, а саме: країни 

Європейського Союзу та США. Важливим чинником побудови нової держави, 

основаної на демократичних цінностях у період трансформаційних процесів, 

особливо при переході від тоталітарної форми правління до демократії є 

вивчення та впровадження ефективних моделей зарубіжного досвіду. Це 

допомагає уникнути як небажаних наслідків, так і змарнування часу на 

розробку того, що вже існує та працює у світі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням, присвяченим у даній 

темі дослідження приділяли увагу наукові вчені, як: А.В. Халецький, А.О. 

Дегтяр, О.С. Поважний, А.А. Мішин, В.В. Речицкий та інші. 

Метою статті є обґрунтування зарубіжного досвіду щодо сприяння 

розвитку громадянського суспільства. 

Виклад основного матеріалу. У багатьох країнах світу протягом останніх 

двадцяти років було прийнято той чи інший політичний документ, який 

пов’язано з розвитком громадянського суспільства та сектору організації 

громадянського суспільства. Успіх демократичних перетворень потребує 

своєрідного підґрунтя у вигляді розвинених інститутів громадянського 

суспільства, що діють за принципами демократичного узгодження інтересів між 

групами, а також визнання й впровадження постулатів європейської 

ідентичності [2, с. 63].  

У США набули розвитку різноманітні форми прямої участі населення у 

місцевих заходах:  

- створення громадських рад (комітетів) і спеціалізованих комісій, в 

основу діяльності яких закладено добровільний принцип. Пропозиції, 

розглянуті й прийняті на рівні рад і комісій, є обов’язковими для розгляду 

міської ради; 

- практика волонтерської діяльності; ініціювання форумів для 

обговорення стратегічних планів розвитку міст, які мають статус обов’язкових; 

- особливої уваги заслуговує досвід функціонування такої форми, як 

наглядові ради, що складаються із рядових членів територіальних громад. 

Головне завдання наглядових рад – громадська діяльність і допомога владі під 

час надзвичайних криз; 

- на всіх територіальних рівнях існує така форма діяльності, як громадські 

ради. Сутність роботи рад полягає в здійсненні оперативного контролю за 

рішеннями, які приймаються комісіями в межах міських рад. Громадські ради 
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(громадські дорадчі комітети) у системі здійснення самоврядних функцій у 

США є альтернативним інструментом громадських слухань [1, с. 278]. 

Взаємодія влади з громадськістю через інформаційні ресурси є важливим 

інструментом налагодження партнерських стосунків між ними, поліпшення 

діяльності самої влади. Це передбачає не тільки надання, а й обмін 

інформацією.  

Для реалізації цього необхідно мати відповідний рівень інформаційних 

технологій та забезпечення ними усіх задіяних сторін, тобто як органів влади, 

так і широкого кола громадськості. Громадські об’єднання мають впливати на 

державу, органи публічної влади, посадових осіб, а кожен громадянин повинен 

усвідомити свою причетність у формуванні та здійсненні узгодженої державної 

комунікативної політики.  

Халецький A.В. вважає, що без координації робота не може виконуватися 

добре. Координуванню надають украй важливого значення у більшості прес-

служб центральних урядових установ США. Наприклад, центральна служба 

зв'язків із громадськістю міністра фінансів США проводить щотижневу 

телефонну конференцію для спілкування зі службами зв'язків із громадськістю 

при відповідних бюро міністерства. Кожна конференція присвячена певній 

темі. Наприклад, одного тижня центральна служба зв'язків із громадськістю 

зв'язується з усіма п'ятьма міністерськими бюро з питань правозастосування й 

обговорює тему правозастосування, а наступного тижня на зв'язок 

викликаються бюро з питань внутрішніх фінансів [3, c. 60]. 

Висновки. Таким чином, провідний досвід зарубіжних країн переконливо 

свідчить про необхідність використання такої моделі ефективної інформаційної 

взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування з 

громадськістю в Україні, яка б відповідала сучасним демократичним вимогам і 

забезпечувала б права і свободи громадян, задоволення їх потреб та підвищення 

добробуту. 
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ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ ЯК ГАРАНТІЯ ЗАХИСТУ ПРАВ  

ТА ІНТЕРЕСІВ ОСІБ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 

Інститут позовної давності, відомий з часів римського права, по сьогодні 

залишається однією з гарантій захисту прав та інтересів осіб, хоча за останні 

роки його правове регулювання зазнало істотних змін. Тому постає питання 

ретельного аналізу та осмислення новел цивільного законодавства щодо 

позовної давності, а також виявлення проблем та знайдення шляхів їх 

вирішення. 

Хоча зазначене питання досліджували у своїх працях такі відомі вчені-

цивілісти, як: Н.О. Валуєв, О.О. Совенко, Т.М. Вахонєва, В.В. Луць, 

О.В. Пушняк, О.О. Коврижкіна та інші, окремі його новели все ж вимагають 

теоретичного осмислення. 

Метою статті є аналіз правового регулювання інституту позовної 

давності, визначення проблем та вироблення конкретних пропозицій щодо 

вдосконалення законодавства у сфері застосування та обчислення строків 

позовної давності. 

Позовна давність, згідно ст.256 Цивільного кодексу України (далі – ЦК 

України), – це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою 

про захист свого цивільного права або інтересу [1]. Згідно ст.257 ЦК України 

загальний строк позовної давності в Україні становить 3 роки. Для окремих 

видів вимог встановлюється спеціальна позовна давність, яка може бути 

скороченою або більш тривалою порівняно із загальною (ч.1 ст.258 ЦК 

України). Це означає, що у переважній більшості випадків, особа має право на 

судовий захист протягом 3 років, а у випадках передбачених ч.2 ст.258 ЦК 

України протягом 1 року, починаючи з моменту, коли вона дізналася або могла 

дізнатися про порушення свого права чи інтересу (ч.1 ст.261 ЦК України).  

Вищезазначені строки спеціальної позовної давності є новелою сучасного 

цивільного законодавства, оскільки Цивільний кодекс УРСР 1963 р. передбачав 

скорочену позовну давність тривалістю у 6 місяців (крім позовів з перевезення 

вантажу, пошти, щодо яких був установлений 2-місячний строк) [2]. 

Слід зазначити, що ст.73 ЦК УРСР 1963 р. встановлювала імперативне 

правило, за яким сторони за домовленістю не мали права змінювати тривалість 

установлених законом строків позовної давності та порядок їх обчислення. 

Згідно з ЦК України позовна давність, встановлена законодавством, може бути 

збільшена за домовленістю сторін (ч.1 ст.259 ЦК України), але не може бути 

скорочена (ч.2 ст.259 ЦК України). Сторони також не мають права за 

домовленістю змінювати порядок обчислення позовної давності (ч.2 ст.260 ЦК 

України). 

В цьому контексті доцільно звернути увагу на формулювання дефініції 

позовної давності та правила поновлення її строків, оскільки аналіз чинного 
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цивільного законодавства дозволив виокремити певні проблемні аспекти даних 

питань. 

Насамперед, вдосконалення потребує визначення поняття позовної 

давності в контексті співвідношення ст.ст.256 та 267 ЦК України. Як 

зазначалось вище, ст.256 ЦК України визначає позовну давність як строк, у 

межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого 

цивільного права або інтересу. З даного визначення напрошується висновок, що 

після закінчення зазначеного строку особа не може звернутись до суду, тим 

часом як в ч.2 ст.267 ЦК України міститься положення, згідно з яким заява про 

захист цивільного права має бути прийнята судом незалежно від спливу 

позовної давності. Відтак дефініцію ст.245 ЦК України доцільно замінити 

більш точним і таким, що відповідає сутності відносин позовної давності 

визначенням. 

Згідно ч.4 ст.267 ЦК України, сплив строку позовної давності, про 

застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові, 

але за приписом ч.5 ст.267 ЦК України позивач має можливість отримати 

судовий захист, якщо суд визнає поважними причини пропуску строку позовної 

давності. Отже, пропущений позивачем строк позовної давності може бути 

поновлено судом. Під поновленням строку розуміється надання судом 

можливості захисту суб’єктивного права особі вже після завершення строку 

позовної давності [3, 70].  

Але слід зазначити, що в ЦК України відсутня норма, яка б визначала 

підстави поновлення строку позовної давності. Через це суди вимушені на 

власний розсуд встановлювати важливість тієї чи іншої підстави для 

поновлення позовної давності, що призводить до неоднакового підходу до 

вирішення даної проблеми [4].  

Тому, вважаємо, що необхідно на законодавчому рівні закріпити перелік 

підстав для поновлення позовної давності. 

Виходячи із вищезазначеного, можемо зробити висновок, що інститут 

позовної давності останнім часом піддавався певним змінам, які наразі 

потребують ретельного дослідження та вдосконалення. Зокрема, на нашу 

думку, слід звернути увагу на формулювання поняття «позовна давність» та 

внести відповідні зміни до ст.256 ЦК України, зазначивши що: «Позовна 

давність – це строк для захисту порушеного цивільного права або 

охоронюваного законом інтересу». Наведене визначення, на наш погляд, більш 

точно відповідає змісту поняття позовної давності. Також ЦК України доцільно 

доповнити статтею, яка б містила перелік підстав для поновлення перебігу 

позовної давності.  
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ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА НАКЛАДАННЯ  

АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ 

На сьогодні Україна переживає не найкращі часи і для розбудови 
насамперед правової держави значну роль, зокрема, відіграє інститут 
адміністративної відповідальності, важливе місце в якому займає накладання 
стягнень за адміністративні правопорушення. Проблематика загальних правил 
накладання адміністративних стягнень є одним із актуальних питань 
сьогодення, так як формування нового правового простору в Україні, зміна 
соціальних пріоритетів, курс на євроінтеграцію – призводять до необхідності 
зміцнення законності; існуючий пріоритет забезпечення прав і свобод особи, у 
тому числі особи, до якої можуть бути застосовані адміністративні стягнення. 

Дослідженням питання адміністративних стягнень займались такі вчені 
адміністративісти, як: В.Б. Авер’янов, Н.В. Хорощак, С.С. Єсімов, Ю.П. 
Битяк, С.М. Штефан та інші. Хоча адміністративні стягнення були об’єктом 
досліджень багатьох науковців, проте питання саме щодо загальних правил 
накладання адміністративних стягнень досліджувалось фрагментарно або в 
рамках ширшої тематики, без комплексного підходу. 

Метою статті є визначення сутності та особливостей загальних правил 
накладення адміністративних стягнень за законодавством України. 

Загальні правила накладання адміністративних стягнень визначенні в 
ст.33 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП). 
Дані норми мають комплексний характер та забезпечують їх системний вплив 
на діяльність по застосуванню заходів адміністративних стягнень; також дані 
правила є засобом конкретизації адміністративно-правових принципів, які 
лежать в основі реалізації адміністративної відповідальності. 

Законодавець визначає, що стягнення за адміністративне 
правопорушення накладається у межах, установлених КУпАП та іншими 
законами України (ч.1 ст.33 КУпАП) [2]. Слід зазначити, що під «межами, 
установленими КУпАП та іншими законами України» законодавець має на 
увазі, що накладання на особу стягнення за вчинене нею правопорушення, має 
відбуватися із дотриманням ряду загальних принципів адміністративної 
відповідальності – законності та індивідуалізації.  

Реалізація загальних правил при застосуванні адміністративних стягнень 
в першу чергу має ґрунтуватись на неухильному додержанні принципу 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0010600-13
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законності. Відповідно до коментованої ч.1 ст.33 КУпАП, принцип законності 
при накладанні адміністративного стягнення означає: по-перше, що за 
вчинений проступок накладається стягнення тільки того виду, який 
встановлено в санкції відповідної статті КУпАП; по-друге, стягнення 
накладається в точно визначених законом межах (не допускається 
застосування стягнення нижче за мінімальну межу або перевищення його 
максимального розміру); по-третє, під час накладання адміністративного 
стягнення мають бути дотримані вимоги щодо наявності складу 
адміністративного проступку, відсутності обставин, що виключають 
адміністративну відповідальність, підвідомчості справ, строків давності тощо 
[3, с. 123]. 

При накладенні стягнення також враховуються характер вчиненого 
правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, 
обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність (ч.2 КУпАП). В 
цьому положенні вбачаємо, що законодавець надає значення реалізації 
принципу індивідуалізації адміністративного стягнення.  

Про характер правопорушення свідчать його об’єкт (суспільні 
відносини, на які посягає правопорушник) та ознаки об’єктивної сторони (дія 
чи бездіяльність, наслідки, час, місце, спосіб, засоби вчинення 
правопорушення тощо). Щодо особи правопорушника, то його, зокрема, 
характеризують такі ознаки, як: вік, стать, соціальний стан, службове 
положення, поведінка в трудовому колективі,в побуті тощо. Всі ці обставини 
маю бути встановлені уповноваженим органом, який розглядає справу, щоб 
мати повну уяву про особу порушника [1, с. 302]. 

Важливого значення при накладенні стягнень набуває ступінь вини 
порушника, який залежить від форми вини (умисно чи з необережності), з 
якою вчинено проступок, а також від мотиву і мети його вчинення. Як 
зазначає Н.В. Хорощак, ступінь вини вищий при вчинені умисного 
правопорушення, але при вчиненні правопорушень, що передбачають лише 
умисну форму вини, важливе значення має вид умислу – прямий чи непрямий. 
Якщо проступок вчинено з прямим умислом, то ступінь вини порушника може 
підвищити наявність корисливого мотиву [4, с. 65]. Майновий стан 
правопорушника також має визначальне значення при застосуванні 
адміністративних стягнень, особливо при накладанні штрафу і позбавленні 
спеціального права. До того ж враховується не тільки розмір заробітної плати 
особи, але і всі інші види її прибутку, який підлягає оподаткуванню, а також 
наявність або відсутність у неї утриманців [3, с. 123]. 

Якщо говорити про обставини, що пом'якшують і обтяжують 
відповідальність за адміністративне правопорушення, даним питанням 
присвячено ст.ст.34,35 КУпАП. Щодо врахування пом'якшуючих обставин в 
контексті накладання адміністративного стягнення, зазначимо, що це дає 
посадовій особі, яка розглядає справу, право призначити стягнення, 
наближене до мінімуму санкції статті, якою передбачено відповідальність за 
дане діяння, а якщо санкція альтернативна – застосувати більш м'який вид 
стягнення. Крім того, в таких випадках можливе звільнення порушника від 
адміністративної відповідальності з передачею матеріалів справи на розгляд 
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громадської організації чи трудового колективу або з оголошенням усного 
зауваження. Наявність обтяжуючих обставин, навпаки, надає можливість 
накласти стягнення, яке дорівнює максимуму санкції статті КУпАП або 
наближене до цього максимуму, а за альтернативної санкції – застосувати 
більш суворе стягнення [3, с. 124].  

Але слід звернути увагу, що пом’якшуючі та обтяжуючі 
відповідальність обставини мають враховуватись лише за умови, що вони не 
входять до складу правопорушення. Наприклад, ст.130 КУпАП передбачає 
відповідальність за керування транспортним засобом у стані сп'яніння, в 
даному випадку стан сп’яніння не є обтяжуючою обставиною, а є 
безпосередньою ознакою складу даного правопорушення. 

Окрім зазначених ст.33 КУпАП правил накладання адміністративних 
стягнень, до загальних також належать правила щодо обчислення їх строків та 
строків їх накладання. Так, строк адміністративного арешту обчислюється 
добами, строк виправних робіт – місяцями або днями, позбавлення 
спеціального права – роками, місяцями або днями (ст.37 КУпАП). Слід також 
зазначити, що за загальним правилом адміністративне стягнення може бути 
накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при 
триваючому правопорушенні – не пізніш як через два місяці з дня його 
виявлення, але якщо справи про адміністративні правопорушення підвідомчі 
суду, стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня 
вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – не пізніш як 
через три місяці з дня його виявлення. Якщо особа, піддана адміністративному 
стягненню, протягом року з дня закінчення виконання стягнення не вчинила 
нового адміністративного правопорушення, то ця особа вважається такою, що 
не була піддана адміністративному стягненню (ст.39 КУпАП). 

Отже, підсумовуючи усе вищенаведене, зазначимо, що положення ст.33 
КУпАП закріплюють загальні правила накладання адміністративних стягнень, 
які сприяють застосуванню найдоцільнішого виду стягнення, створюють 
можливість вибору виду адміністративного стягнення з альтернатив, що 
передбачені законом. Але сучасний стан закріплення загальних правил 
накладання адміністративних стягнень, потребує нормативно-правового 
вдосконалення, що можна здійснити завдяки розширенню змісту певних 
положень правових норм, що випливають із ст.33 КУпАП. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СПРАВАХ ПРО 

ЗЛОЧИНИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ОТРИМАННЯМ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУ 

У період корінної переміни економіки в Україні і досягнення вагомих 

успіхів у ній, наше суспільство зіткнулось зі спалахом як нових, так і раніше 

відомих злочинів у сфері економічної діяльності. Розслідування цих злочинів є 

достатньо складним завданням і має свої особливості, тому що ці злочини 

скоюються професійно підготовленими людьми, що мають достатньо високий 

інтелект, і до того ж володіють необхідними засобами і можливостями для 

реалізації своїх злочинних намірів. 

Складність визначається і тим, що розслідування злочинів цієї категорії 

вимагає від правоохоронних органів знання економіки, фінансово-кредитної 

справи, бухгалтерського обліку, банківської діяльності та нових методик, знань 

і можливостей у сфері економічної діяльності. Але, на жаль, все частіше наші 

працівники не мають достатніх навичок і накопиченого досвіду роботи з 

проявами цієї злочинності. Практично відсутня профілактика боротьби з цим 

явищем, надійні методи і способи розслідування, а також відчувається 

недостатня підготовка слідчих кадрів для цієї галузі – все це, безумовно, 

негативно відображається на повсякденній практичній роботі правоохоронних 

органів. 

Саме тому, ця тема вважається актуальною. Дослідженням даної теми 

займались: Абрамов В.Ю., Ревін В.П., Чистякова О.М., Плешаков А.М.. 

Згідно до ст.290 Цивільного Кодексу України за кредитним договором банк або 

інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти 

(кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а 

позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти [3]. 

Суть злочину полягає в тому, що індивідуальні підприємці, комерційні 

або некомерційні організації будь-якої організаційно-правової форми та форми 

власності одержують у банку або небанківської кредитної організації кредит 

або домагаються пільгових умов кредитування (щодо терміну повернення, суми 

кредиту, розміру процентної ставки, отримання кредиту без забезпечення або 

при неповному забезпеченні та ін) внаслідок того, що вони ввели кредитора в 

оману щодо гарантій забезпеченості своєчасності та повного повернення 

кредиту, надавши йому завідомо неправдиві відомості про своє господарське 

положення або фінансовий стан, змальовуючи їх в більш вигідному для себе 

світлі[1, с.3]. 

Одним із важливих компонентів наслідків кредитно-фінансових злочинів 

є їх сліди-ознаки, що відображуються в діях, у сталих зв’язках між учасниками 

кредитних операцій і особливо в документах. Такі сліди-факти створюються на 

стадіях: 1) видачі та одержання кредиту, 2) його використання та 3) повернення. 
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Особливо складним видається третя стадія, що проявляється в таких фактах: 

заплутування звітності; надсилання листів про неможливість повернення 

кредиту; закриття офісу позичальником; розпродаж майна позичальником; 

підготовка або від’їзд позичальника в іншу державу; існування у звітних 

документах даних, що викривлюють дані про виконання позичальником 

зобов’язань щодо повернення кредиту. На основі даних фактів слідчий 

відкриває провадження по справі.  

Для розслідування злочинів, необхідно виокремити такі етапи: 

1) питання, які необхідно з’ясувати під час розслідування; 

2) види документів, що містять інформацію про кредитні операції[4, с. 341]; 

3) факти, які доводять винність особи, що вчинила діяння, і навіть форма її 

провини і мотиви злочину[1, с.4]. 

На першому етапі важливим джерелом свідчень про вчинені кредитні 

операції є працівники кредитно-фінансових установ (кредитної та операційної 

служб) і представники позичальника. 

Працівники кредитної служби можуть дати певні свідчення,а саме: хто і 

коли звернувся з проханням про надання кредиту; чи знайома ця особа з 

позичальником, в яких стосунках з ним перебуває; в яких стосунках перебуває 

керівництво кредитної установи з позичальником; які документи були подані 

позичальником для одержання кредиту; які документи були надані для 

забезпечення кредиту; де знаходяться ці документи і хто має право доступу до 

них; хто приймав рішення про надання кредиту; куди були перераховані 

кредитні кошти; чи надходили свідчення про розпродаж майна позичальником, 

закриття офісу; ким, коли і які заходи вживалися для забезпечення кредиту.  

Крім вже отриманої інформації, позичальник може дати такі свідчення: хто і 

коли приймав рішення про необхідність одержання кредиту; хто і чому 

запропонував дану кредитну установу; чи існує власне майно і якою сумою 

воно оцінюється; які документи підтверджують право власності на майно і де 

вони знаходяться; хто має до них доступ; коли і ким була укладена кредитна 

угода; чи передбачалося виконання укладеного договору; хто приймав рішення 

про використання кредиту; кому і коли були перераховані кредитні кошти; що 

(сировина, готова продукція, товари тощо) одержано, ким і за якими 

документами і де вони знаходяться тощо[4, с. 342]. 

На другому етапі досліджуються документи, що містять інформацію про 

кредитні операції. Їх можна поділити на дві основні групи: 1) ті, що 

вилучаються під час вирішення питання про відкриття кримінального 

провадження; 2) ті, що містять певну інформацію про кредитно-фінансові 

операції.  

До першої групи належать: документи, безпосередньо пов’язані зі 

злочинною подією (фальшиві документи, документи зі слідами виправлень, що 

приховують незаконні операції та ін.); документи, що встановлюють певні 

обставини, пов’язані з подіями, про які одержано повідомлення; матеріали 
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перевірок, проведених установами Національного банку України, податкової 

адміністрації, контрольно-ревізійної служби[4, 343]. 

До другої групи належать: документи для відкриття розрахункового рахунку в 

банку; документи позичальника, надані банку для одержання кредиту; 

документи і свідчення, що підтверджують забезпечення повернення кредиту і 

платоспроможність позичальника; документи про використання кредиту; 

документи на повернення кредиту[4, 343]. 

На третьому етапі досліджуються обставини, які підлягають 

встановленню під час розслідування незаконного отримання банківського 

кредиту. До таких обставин відносяться: ступінь участі конкретних 

співробітників банку у незаконній видачі кредиту; мотив злочину (основним 

мотивом є корисливі спонукання); обставини, що впливають на характер і 

ступінь винності суб'єктів злочину; обставини, які сприяли його здійсненню; 

інформацію про особистість суб’єкта злочину, що мають значення для справи; 

недоліки діяльності банку, які сприяли незаконному отриманню кредиту 

(відсутність або неналежне ведення документації внутрішнього банківським 

контролем тощо). Варто сказати, що даний перелік обставин, які підлягають 

встановленню, далеко не вичерпний, адже з урахуванням особливостей 

протиправного діяння та особливостей конкретних способів скоєння злочину, 

може доповнюватися і конкретизуватися[1, с.5]. 

Отже, підсумовуючи, слід зазначити, особливості розслідування злочинів 

у справах про злочини, пов'язані з отриманням банківського кредиту залежать 

безпосередньо від особливостей конкретно скоєного злочину. Проте, на мою 

думку, основним завданням правоохоронних органів є саме дослідження 

документів, а також встановлення фактів, які доводять винність особи, що 

вчинила діяння, і навіть форма її провини і мотиви злочину. А також, що є 

найскладнішим, визначення моменту початку та закінчення злочину, 

встановити, чи вважається злочин закінченим з самого початку отримання 

кредиту, ухилення від погашення боргу за наявності рішення, що вступило в 

законну силу, або необхідно для цього факту ухилення більш-менш тривалий 

час, щоб воно стало злісним. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТАКТИКИ ДОПИТУ ЖІНОК, 

ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ 

Дотримання прав жінок є актуальною проблемою не тільки в Україні, а й 

в усьому світі. Протягом ХХ століття на міжнародному рівні була прийнята 

низка документів, в яких наголошується на необхідності ліквідації нерівності 

між чоловіками та жінками у суспільстві. Насильство відносно жінок 

визначається як свавільний акт, скоєний на підставі статевої ознаки, який 

спричиняє або може спричинити фізичну, статеву чи психологічну шкоду або 

страждання жінкам, а також загрозу вчинення таких актів, примусове 

обмеження їх свободи або особистого життя. 

В Україні впровадження механізму захисту інтересів жінок та контролю 

за дотриманням прав жінок знаходиться на стадії розроблення та формування. 

На теперішній момент, для України актуальними є проблеми сексуальних 

домагань на робочому місці, насильство над жінками та дітьми в сім’ї, 

примушування жінок і неповнолітніх дівчат до участі у порнобізнесі і 

проституції, на фоні яких відбувається значна частина побутових злочинів. 

Згідно зі статистичними даними на кінець 2012 року, наданими 

Міністерством внутрішніх справ України, найчастіше потерпілими від 

насильства в сім'ї виявляються дружина (співмешканка) (48,1 %) та діти (15,6 

%). Крім того, зазначені злочини вчинюються проти рідних сестер і братів (3,8 

%), а також інших родичів або близьких винного - племінників, батьків і рідних 

братів (сестер) - (13,2 %). Підвищений ступінь віктимності мають члени сім'ї 

жіночої статі, питома вага яких серед усіх вивчених жертв насильницьких 

злочинів складає 75,8 % [3].  

Наведені дані свідчать не лише про наявність такої соціальної проблеми, 

як насильство стосовно жінок, але й про існування негативної тенденції 

бездіяльності або неетичного ставлення працівників правоохоронних органів до 

жінок, постраждалих від насильницьких злочинів, в процесі розслідування 

злочинів зазначеної категорії. Зокрема, на досудовому і судовому слідстві не 

завжди враховується такий аспект, як стосунки між чоловіком-підозрюваним і 

жінкою-потерпілою, що призводить до неповного вирішення завдань 

кримінального судочинства. Це стосується, перш за все, тактики проведення 

допитів, зокрема, допитів жінок-потерпілих від насильницьких злочинів. 

Окремі питання тактики допиту потерпілих у типових ситуаціях 

висвітлювались у працях таких вітчизняних науковців, як О. Я. Баєва, В. П. 

Бахіна, Р. С. Бєлкіна, О. М. Васильєва, В. А. Журавля, В. О. Коновалової, М. І. 

Порубова, Є. Є. Центрова, В. Ю. Шепітька, М. П. Яблокова та ін.  

Водночас, питання проведення допиту жінок, потерпілих від зазначеної 

категорії злочинів, досліджено недостатньо. Зокрема, не врегульовано 

проблему проведення допиту«конфліктного» характеру постраждалих жінок, 
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який відбувається в ситуаціях, коли потерпіла відмовляється давати показання; 

дає завідомо неправдиві показання; змінює на неправдиві раніше дані правдиві 

показання; не пам’ятає обставин злочину внаслідок амнезії, приховує її 

настання чи, посилається на неї [1]. 

В юридичній літературі виділяють низку найбільш поширених причин, з 

яких жінка-потерпіла від насильницького злочину, дає недостовірні або 

неправдиві показання, наприклад: примирення з підозрюваним; підкуп 

потерпілої; погроза чи шантаж з боку підозрюваного або його родичів; 

негативний вплив з боку родичів потерпілої; наговір потерпілої; інші (зокрема, 

відчуття потерпілою своєї вини; погіршення психічного стану потерпілої в 

післякримінальній ситуації внаслідок злочину) [2]. 

З’ясування дійсних причин і мотивів зміни чи відмови потерпілої від 

давання показань, є необхідною передумовою визначення та обрання 

необхідної тактики проведення допиту постраждалої жінки. Так, у випадку 

відмови потерпілої давати показання та пояснювати причини такої відмови, 

слідчому необхідно сформувати «довірчі» контактні відносини з потерпілою, 

викликати в неї бажання докладно й відверто розповісти про всі обставини 

події. Цьому значною мірою сприятиме створення обстановки спокою, 

доброзичливості, співчуття, упевненості в сприятливому завершенні слідства, 

активне вислуховування вільної розповіді, пред’явлення речових та письмових 

доказів, що викликають асоціативну реакцію. Окрім цього, необхідно запевнити 

потерпілу в тому, що їй, як потерпілій по справі, будуть надані гарантії 

забезпечення її прав та законних інтересів, у тому числі їй буде надана 

допомога реабілітаційних правозахисних організацій, кризових центрів і 

притулків для жінок, постраждалих від насильницьких злочинів у сім’ї, від яких 

вона зможе одержати підтримку та безкоштовну допомогу психологів, юристів, 

медиків, соціологів та інших спеціалістів.  

В ситуації, коли потерпіла дає завідомо неправдиві показання, слідчому 

необхідно сконцентрувати свою увагу, в першу чергу, на причинах та 

передумованах конфліктної ситуації, яка виникла між потерпілою та 

правопорушником. З метою ефективного психологічного впливу на 

допитувану, яка дає неправдиві показання, ефективним буде застосування 

певних нетрадиційних психологічний прийомів, пов’язаних з теорією 

невербального спілкування. Наприклад, такими психологічними прийомами 

можуть слугувати скорочення дистанції спілкування, тобто зближення чи 

віддалення від потерпілої; порушення симетричності у позиціях; 

використовування позиції суворого суперництва; демонстрування сумнівів у 

показаннях допитуваної (перехрещування ніг чи рук, пристальний погляд на 

потерпілу). При використанні вказаних прийомів, допитувата зможе відчути 

недовіру слідчого та його певну перевагу, і може змінити свої показання на 

правдиві. Окрім цього, при такому проведенні допиту слідчий матиме змогу 

уважно спостерігати за реакцією допитуваної жінки та контролювати її емоції. 

В той же час, слідчий не повинен забувати застосовувати прийоми 
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установлення довіри з постраждалою жінкою та підтримувати психологічний 

контакт. 

Ситуація, коли потерпіла не пам’ятає обставин злочину внаслідок амнезії 

або приховує її, може бути зумовлена декількома факторами, як наприклад, 

перебуванням потерпілої в момент вчинення злочину в стані алкогольного чи 

наркотичного сп’яніння; ступенем тяжкості фізичної травми, одержаної 

потерпілою, чи наявністю психічного розладу, як наслід- 

ку вчиненого злочину та одержаної фізичної чи моральної травми. З метою 

приховування прогалин і перекручень, потерпіла може маскувати їх домислами, 

вигадками, здогадками тощо. Почуття сорому за свій стан викликає в неї 

намагання заперечити його наявність, зменшити ступінь, приховати негативну 

спрямованість власної поведінки в кримінальній ситуації, певні риси 

особистості та ін. Основними рекомендаціями щодо тактики допиту потерпілої 

в зазначеній ситуації можуть бути її переконання в неефективності зайнятою 

нею позиції; роз’яснення, що під час допиту вже в залі судового засідання при 

визначенні неправдивості її показань, вони будуть поставлені під сумнів у 

повному обсязі, унаслідок чого підсудний зможе уникнути покарання. У 

психологічній літературі доведено, що переконання матиме більший успіх у 

даній ситуації, у поєднанні з консультацією психолога, який допоможе 

слідчому визначити найефективніші прийоми допиту потерпілої з урахуванням 

виду вчиненого злочину, віку потерпілої, виду, характеру і ступеня сп’яніння 

потерпілої в момент вчинення злочину. 

Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що основопложною 

засадою, на підставі якої формується тактика допиту жінки, постраждалої від 

насильницького злочину, повинно бути встановлення з нею слідчим певного 

психологічного «довірчого» контакту. Конкретна ситуація допиту зазначених 

категорій потерпілих значною мірою зумовлює комплекс тактичних правил 

підготовки, тактичних і психологічних прийомів проведення їх допиту, які 

забезпечують подолання негативної позиції потерпілої, установлення з нею 

психологічного контакту, одержання повних і достовірних показань, 

формування безконфліктної ситуації допиту жінок, потерпілих від 

насильницьких злочинів. 
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ЮРИДИЧНІ ФІЛЬМИ, ЯК ІНСТРУМЕНТ  

ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ЮРИСТІВ 

Україна переживає складні часи. Перш за все, це зумовлено тим, що 

українська держава відноситься до країн перехідного типу. Такий стан держави 

і права характеризується складними, внутрішньо суперечливими процесами 

побудови якісно нової моделі суспільно-економічної формації, який 

супроводжується критичною переоцінкою свого минулого. Перехідний період у 

розвитку країни є особливим етапом еволюції не тільки держави і права, а й 

самого суспільства, свідомості людей. На нашу думку, один із ступенів 

переходу держави в нову формацію є формування високого рівня 

правосвідомості та ідеології будування правової основи держави. Ключовим 

аспектом такого будування є формування нової концепції правової системи 

(правоохоронної, судової та правозахисної), яка заснована на верховенстві 

права, гарантії захисту та реалізації прав та свобод людини і громадянина, 

формування якісно нової правосвідомості серед правників. Одним із 

інструментів впливу на підсвідомість людини, виховання майбутнього стража 

порядку в дусі поваги до людей, до права, до держави, одним з інструментів 

встановлення ідеалу поведінки, формування позитивного образу юриста є 

фільми, а у зв’язку з тим, що вони пов’язані з певною професійною категорією 

населення – юридичні фільми. 

На сьогоднішній день, існує багато науковців, які займаються питанням 

формування правової свідомості серед правників та впливу на неї юридичних 

фільмів, зокрема до них відноситься: В.С.Бігун, Ю.М.Грошевий, І.О.Панчук, 

О.О.Золотар, А.А.Пивоварова, І.А.Омельчук, Г.О.Саміло. 

Виходячи з того, що фільм є багатофункціональним феноменом, оскільки 

нерідко перегляд фільму спонукає до осмислення, пробуджує уяву, розширює 

світогляд, примушує співчувати, пізнавати, діяти, тож метою даної роботи буде 

дослідити феномен юридичних фільмів та їх вплив на формування 

правосвідомості юристів. 

Виходячи з мети були поставлені наступні цілі: 

– дослідити роль юридичних фільмів у формуванні правосвідомості 

юристів; 

– встановити шляхи утворення якісно правової системи за допомогою 

юридичних фільмів.  

Виходячи з етимології поняття юридичні фільми, слід зазначити, що це 

фільми про право та юристів. Проте дане поняття є умовним і не може мати 

абсолютного характеру, оскільки можливі й інші його визначення. Так, 

Інститут американського кіно вживає термін «судова драма», позначаючи ним 

жанр фільму, в якому система правосуддя займає критичне місце в оповіданні. 

Серед інших знаходимо, наприклад, терміни «фільм на юридичну тематику», 

«фільм про юристів», «юридичний детектив» та ін. [2, с. 11-13]. 
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Професія юриста є вкрай важливою та вкрай складною з точки зору як 

права, досконалого знання законодавства, так і з моральної точки зору. 

Прикладам цього може стати суддя, як різновид професії юриста. Так, згідно з 

ч.2 ст.1 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», судова влада 

реалізується професійними суддями [1]. Таким чином можна сказати, що за 

загальним правилом судочинство, розгляд справ в судовому порядку та 

винесення за справою рішення, реалізує саме суддя. Фактичне право вершити 

долями людей, а також чисельні повноваження, зокрема і статус 

недоторканності, можуть стати передумовою зловживання владою та своїм 

службовим становищем. Це ж саме стосується і прокурора, оскільки він 

наділений державно-владними повноваженнями, а одним з найголовніших його 

завдань є здійснення контролю за додержанням законності органів державної 

влади, місцевого самоврядування [3]. За для того, щоб не допустити 

професійної деформації свідомості юриста, слід ретельно підійти до 

формування правосвідомості майбутніх фахівців у правовій сфері. Для того, 

щоб зрозуміти значення впливу юридичних фільмів на формування високої, 

правової ідеології майбутнього правника, слід звернутися до характеристики 

найбільш розповсюджених юридичних фільмів. 

Отже, розпочнемо з одного з найвідоміших фільмів про адвоката та 

адвокатську діяльність – «Фірма» [4], з Томом Крузом у головних ролях, 1999 

р. У цій кінострічці замальовується діяльність молодої та амбіційної людини, 

яка щойно закінчила юридичний факультет та планує пов’язати своє життя із 

адвокатською справою. Фільм, окрім змалювання вищезазначеного порушує 

дуже цікав проблему, актуальну і до нині – фактично це питання адвокатської 

таємниці. Тобто у чому полягає та тонка грань, що становить адвокатську 

таємницю. Головний герой, дізнавшись про аморальний спосіб заробітку 

адвокатської контори, в якій він працює, про чисельні зловживання та відверте 

потурання кримінальним елементам, стоїть перед нелегким вибором. 

Розповівши все це правоохоронним органам, та виступивши свідком за 

кримінальною справою він розголосить відомості, що становлять адвокатську 

таємницю, а значить, порушить найголовніший принцип адвокатської етики, як 

наслідок більше не зможе бути адвокатом. Немаловажним елементом фільму є 

саме моральний аспект, питання моральності: отримувати величезні гроші, але 

відверто покривати та визволяти злочинців, чи залишитися людиною честі, 

справжнім юристом – професіоналом, але без можливості подальшого 

працевлаштування у якості адвоката. Також цікавим у цьому фільмі є і те, що 

адвокат постає у вигляді особи, яка знає право на найвищому рівні, яка здатна 

логічно мислити, входити у контакт з людьми різних соціальних прошарків, 

випереджати сторону обвинувачення на 2, а то й на 3 кроки вперед. Тобто образ 

певного шахіста, психолога та правника в одному цілому. Один із тих фільмів, 

який демонструє незламний дух особистості, трудолюбство, ставлення закону 

вище всього є «Фальконе» [5], 1998 року. Фільм розповідає нам реальну 

історію, яка відбувалася в Італії. Магістрат Джовані Фальконе оголосив війну 

сицилійській мафії. В результаті його дій близько 400 осіб потрапили за ґрати. 
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Але у 1992 році йому довелося поплатитися своїм життям, заради 

справедливості, заради прокурорської честі, заради обов’язку забезпечувати 

правопорядок. Фільми такого роду мають позитивний ефект при формуванні 

правової культури юристів, оскільки демонструють саму сутність юридичної 

діяльності – це робота заради справедливості, заради забезпечення та 

гарантування верховенства права. Прокурор, суддя та інший правник, що є 

державним службовцем має державно-владні повноваження, проте вони 

повинні сприйматися не як всевладдя, а як велика відповідальність, оскільки 

саме такі люди, фактично, вирішують долі людей і маленька помилка може 

призвести до дуалістичної трагедії: трагедія особистості, що потерпіла 

помилкового правосуддя та трагедія системи, в цілому, оскільки це констатує її 

недосконалість та недорозвиненість, що в подальшому може стати підставою 

розчарування у правових методах досягнення справедливості, а як наслідок – 

лінчування.  

Основним недоліком українського кіно, є саме відсутність такого жанру, 

як юридичні фільми. В цьому контексті важко казати про формування правової 

культури юристів через правові фільми, оскільки не має зображення 

української правової системи на екрані. Таким чином, проаналізувавши усе 

вищезазначене можна дійти висновку, що юридичні фільми є однією зі 

складових елементів формування правової культури та правової свідомості 

серед майбутніх юристів, оскільки саме на них кінострічки можуть справити 

враження. Перевагою такого способу виховання є його наочність та 

показовість, оскільки побачене завжди швидше запам’ятовується і осягається, 

ніж почуте і, навіть, прочитане. Однією з найголовніших функцій правових 

фільмів, є створення ідеальної моделі поведінки, такої моделі, до якої слід 

прагнути і якої слід дотримуватися. Проте, надмірна ідеалізація може створити 

невиправдану та безпідставну ілюзію, яка згодом може перетворитися на 

суцільне розчарування у вибраній професії. Тож, саме баланс реального і 

ідеального у юридичному фільмі і створює певну синергію, яка і визначається 

як засіб формування правової культури юристів.  
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ПОСЛУГА СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ`ЯЗКУ ЯК ОБ`ЄКТ ПУБЛІЧНОГО 

АДМІНІСТРУВАННЯ 
Мобільний зв'язок для пересічного українця вже давно став звичайним 

явищем. Проте, як правознавці, ми розуміємо що явище мобільного зв’язку, 
оскільки останній надається та споживається учасниками правовідносин, 
потребує своєї належної правової регламентації та регулювання.  

Традиційним вже стало й розуміння послуги з надання мобільного зв’язку 
як продукту, що потребує свого правового режиму. 

То ж визначимося з розумінням категорії стільникового зв’язку. 
Відповідно до ст.1 Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 
2003 р., рухомий (мобільний) зв’язок визначено як електрозв’язок із 
застосуванням радіотехнологій, під час якого кінцеве обладнання хоча б одного 
зі споживачів може вільно переміщатися в межах усіх пунктів закінчення 
телекомунікаційної мережі, зберігаючи єдиний унікальний ідентифікаційний 
номер мобільної станції. 

Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджені 
Постановою Кабінету Міністрів України №295 від 11 квітня 2012 року [2] 
дають наступне визначення досліджуваної категорії: послуги рухомого 
(мобільного) зв’язку - послуги, які надаються оператором рухомого 
(мобільного) зв’язку і під час отримання яких кінцеве обладнання абонента 
може вільно переміщатися в межах телекомунікаційної мережі такого 
оператора або його роумінг-партнера із збереженням абонентського номера або 
мережевого ідентифікатора споживача. 

Як зазначає Капустян Н.М., з аналізу норм національного законодавства в 
галузі зв’язку й телекомунікації випливає, що поняття рухомого й мобільного 
(стільникового) зв’язку вживаються законодавцем як синоніми. Відповідно до 
підходу законодавця, поняття «мобільний зв’язок» виступає в ролі родового 
поняття для всіх рухомих мереж зв’язку, зокрема для зв’язку стільникового. У 
цьому дослідженні для зручності термін «мобільний (рухомий) зв’язок» надалі 
вживатиметься в значенні «стільниковий зв’язок» [1, с. 30].  

Яким же чином здійснюється правове регулювання правовідносин з 
надання послуг стільникового зв’язку? 

Перший рівень правового регулювання – нормативний, здійснюється на 
підставі Законів України «Про телекомунікації», «Про радіочастотний ресурс 
України», «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні 
на 2007-2015 роки», певною мірою «Про захист персональних даних», «Про 
доступ до публічної інформації», а також Правилами надання та отримання 
телекомунікаційних послуг, затверджені Постановою Кабінету Міністрів 
України №295 від 11 квітня 2012 р. 

Другий рівень – саморегуляція, або диспозитивне регулювання – 
здійснюється в межах правового режиму об’єкту правового регулювання, 
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встановленого на нормативному рівні – здійснюється шляхом укладання 
договорів на надання послуг стільникового зв’язку. 

Перший рівень обумовлений значенням стільникового зв’язку на 
сучасному етапі соціально-економічного розвитку країни та суспільства. 
Здійснюється правове регулювання досліджуваною сферою правовідносин як 
державне управління чи публічне адміністрування галуззю. Воно повинно бути 
налагоджене таким чином, щоб не допускати рецесивні впливи, а також 
сприяти реалізації функцій звязку, внаслідок чого можна забезпечити 
оптимальний соціально-економічний ефект за всіма кваліметричними 
показниками. Процес реалізації основних завдань державного управління 
сферою надання послуг стільникового зв’язку здійснюється через дієвий 
механізм як складну системоутворюючу структуру, яка містить визначені 
елементи, що у взаємодії забезпечують ефективність управлінських рішень. 

Визначаємо наступні складові механізму державного управління, які 
можуть бути адаптовані до управління в галузі надання послуг стільникового 
(мобільного зв’язку): суб’єкт, об’єкт, методи та форми їх реалізації, 
організаційне, інформаційне, кадрове, науково-методичне, матеріально-
технічне забезпечення. 

Найбільш досконале визначення механізму державного управління 
зводиться до його розгляду як системи елементів (суб’єкта, об’єкта, методів та 
форм їх реалізації, організаційного, інформаційного, кадрового, науково-
методичного та матеріально-технічного забезпечення), які в своїй сукупній дії 
приводять до очікуваного результату протягом визначеного періоду. 

В нашому дослідженні ми вже визначилися, що об’єктом управління чи 
публічного адміністрування є послуги з надання стільникового зв’язку, хоча 
правильнішим було б визначити їх як доступ до засобів стільникового зв’язку 
та забезпечення передачі даних (голосових, літерних, цифрових та інших), 
оскільки на сьогоднішній день здійснюється за допомогою засобів 
стільникового зв’язку не лише «голосове» спілкування, а й доступ до мережі 
інтернет, розсилка реклами, тощо, що потребує свого адекватного регулювання 
в «мережі стільникового зв’язку». Приміром є порушення операторами 
мобільного зв’язку Закону України «Про захист персональних даних» шляхом 
передання активованої номерної бази даних стільникового зв’язку комерційним 
підприємствам для розповсюдження рекламних продуктів, через спами.  

Іншими словами, мобільний зв'язок завдяки своїм цифровим 
властивостям, перетворився в засіб, який сприяє скороченню часу передавання 
й отримання необхідної інформації. Нажаль, наразі відсутній єдиний 
нормативно-правовий акт, приміром, Закон України «Про рухомий зв’язок», 
яким би врегульовувався б специфічний вимір людського буття (свого роду 
віртуальна реальність), оскільки послуги стільникового зв’язку вже вийшли зі 
сфери телекомунікацій.  
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Зозуль І.В. 

 к.ю.н., викладач кафедри адміністративного  

та господарського права 

 

ПРЕЗУМПЦІЯ РОЗУМНОСТІ СТРОКУ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ  

В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

Відповідно до вимог п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод справи мають бути розглянуті у суді протягом 

розумного строку. При тлумаченні поняття «розумний строк» необхідно 

пам’ятати про критерії його оцінки: 1) складність справи (складність може бути 

зумовлена як фактичними обставинами справи, так і різними правовими 

аспектами, пов’язаними зі справою опосередковано. Великого значення суд 

надає характеру фактичних даних, що підлягають встановленню, кількості 

учасників процесу, вступу у процес нових осіб, долученню до справи інших 

справ; 2) поведінка учасників (затримка в розгляді справи внаслідок її 

затягування заявником розглядається як чинник, що, безумовно, виправдовує 

збільшення строку провадження у справі); 3) поведінка представників влади 

(при розгляді справ, що передбачають тривале судочинство, Європейський суд 

з прав людини неодноразово звертав увагу на принцип належного здійснення 

правосуддя, що припускає обов’язок держави запобігати появі будь-якого 

невиправданого відстрочення в розгляді справи). Можна цілком впевнено 

стверджувати, що в адміністративному судочинстві діє презумпція розумності 

строку розгляду справи (ст. 11 КАС України) [1] .У КАС України вперше 

здійснено спробу на законодавчому рівні визначити поняття розумного строку. 

Так, згідно з п. 11 цієї статті, розумним є найкоротший строк розгляду і 

вирішення адміністративної справи, достатній для надання своєчасного (без 

невиправданих зволікань) судового захисту порушених прав, свобод та 

законних інтересів у публічно-правових відносинах. Правило про розгляд 

справи у розумний строк (але не більше двох місяців) міститься також у ч.1 ст. 

122 КАС України. Крім того, про розумний строк йдеться також у правилах про 

підготовку адміністративної справи до розгляду (ч.2 ст. 110) та проведення 

попереднього судового засідання (ч.1 ст.111) [1]. Таким чином, крім визначення 

граничних строків розгляду, КАС України містить додаткову вимогу про 

необхідність дотримання розумного для кожного випадку строку. Це означає, 

що адміністративна справа у нагальних випадках має бути розглянута швидше, 

не чекаючи закінчення граничного строку. Тобто, хоча у КАС України і 

встановлені конкретні максимальні строки розгляду справи, їх дотримання не 

можна вважати єдиним критерієм для визначення розумності часу розгляду. 

Проте зазначені строки, як і інші, пов’язані із розглядом справ, дуже часто 

порушуються адміністративними судами [2]. Пов’язується це, насамперед. із 
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недофінансуванням судів та їх вкрай надмірною завантаженістю, відсутністю 

достатньої кількості суддів і допоміжних працівників. Водночас такі проблеми 

в організації правосуддя притаманні не лише для України. Так, у рішенні у 

справі «Чірікоста та Віола проти Італії» Європейський суд зазначив, що навіть 

реформування Цивільного процесуального кодексу не змогло вирішити 

проблему функціонування судів в Італії, яка полягає в систематичній нестачі 

засобів і персоналу на всіх рівнях судової системи. Проте, на авторитетну 

думку Європейського суду, вказані обставини не можуть бути виправданням 

надмірної тривалості розгляду, тому, що держава повинна нести 

відповідальність за належну організацію судової системи, здатної забезпечити 

розгляд справ упродовж розумних строків (рішення у справі «Міласі проти 

Італії»). У рішенні у справі «Ціммерман і Штайнер проти Швейцарії» 

Європейським судом було встановлено порушення ст. 6 у зв’язку з тим, що 

розгляд в одній інстанції апеляційної скарги у сфері адміністративного права 

тривав три з половиною роки і не було вжито відповідних заходів для усунення 

причини такої затримки, викликаної надмірним скупленням нерозглянутих 

справ. Таким чином, держава не може виправдовувати затягування судового 

розгляду справ процедурними й іншими недоліками судової системи. Варто 

зауважити, що визначення розумного строку, передбачене у п. 11 ст. 11 КАС 

України, не поширюється на «розумний строк», передбачений у п. 10 ч. 3 ст. 2 

КАС України, оскільки у другому випадку він є «вимогою не до суду, а до 

суб'єкта владних повноважень» [1], але таке визначення можна застосовувати за 

аналогією [3].  
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ДЕСЯТЬ ЗАПОВІДЕЙ І ЇХ РОЛЬ В ІСТОРІЇ ПРАВА 

Тисячолiтнi бiблiйнi постулати не втратили значення норм співжиття 

людей. Вони і сьогодні, в умовах глобалізаційних процесів, які знаходять 

відбиток і в праві, виступають як рацiональне законодавство для життя 

суспiльства. Тому очевидною є актуальність їх дослідження, розуміння їх 

необхідності їх використання та функціонування як універсального свiтового 

закону.  
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Дослідники по-різному визначають місце Мойсеєвих заповідей в історії 

правознавства. Одні вчені (Блунчи, Аренс) відводять їм місце в східному праві, 

вказуючи на загальну рису східного культурного типу – домінування 

релігійного елементу, який не розмежовував право й мораль; інші (напр. 

Капустін) вбачають їх місце на рубежі між сходом і заходом, вказуючи при 

цьому на розвиток в цьому праві самосвідомості особистості.  

Метою статті є розкриття icторичного контексту 10 заповiдей; і їх 

значення в процесі християнізації права, в розвитку законодавства.  

Десять заповідей (Декалог або Закон Божий) – вказівки, 10 законів, які, за 

текстом П’ятикнижжя або Тори (1-ої частини Старого Завіту Біблії), були дані 

Богом Мойсею (біблійному пророку, вождю і законодавцю єврейського народу) 

на горі Синай в Єгипті після того, як євреї залишили Єгипет, приблизно в 15-13 

ст. до н. е. За єврейською традицією 10 заповідей були записані Мойсеєм з 

«вуст» Бога внаслідок одкровення-прозріння. Прихильники документальної 

гіпотези (Ж. Астрюк, Й. Айхгорн, Ю. Вельгаузен) в 19 ст. вважали, що Тора 

була створена зведенням джерел (документів), написаних різними авторами 

протягом 8-3 ст. до н. е. 10 заповідей входять до 5-ї книги Тори – Дварим 

(«Второзаконня» або «Повторення закону»). Переписувачі дбали про точне їх 

відтворення. Дослідження біблійних текстів, виявлених серед сувоїв Мертвого 

моря (Кумранські рукописи) в 1947, які на тисячу років старіші стандартного 

Масоретського тексту, встановленого в 10 ст., підтвердило його оригінальність. 

Існують й більш радикальні гіпотези походження 5-книжжя. Натомість 

традиційний іудаїзм відкидає історико-критичний погляд на 5-книжжя та 

науково-філологічний аналіз тексту [2, с. 101]. 

Звертаючись до заповідей, можна зазначити, що перші 4 заповіді 

стосуються відносин Бога і людини : віра в одного Бога; нестворення кумирів; 

вихідний день для молитов. Наступні 6 заповідей стосуються людей : 

шанування після Бога батьків; не вбивати; не чинити перелюбу; не красти; не 

свідчити неправдиво; не заздрити. Ієрархія заповідей починається з релігійних 

постулатів, торкається особистого життя й закінчується моральною настановою 

[1, с. 56]. Покарання як наслідок злочину і засіб впливу стосується перших 

заповідей, де йде мова про боже покарання за порушення заповідей. Проте 

покарання не уточнюються. Отже, декалог – це основа Мойсеєвого 

законодавства, розвиток якого відбувався в 1 тис. до н. е. Його джерела : 

звичаєве право єврейських племен, законодавчі акти іудейських царів, 

проповіді пророків, вавилонський кодекс царя Хамурапі (бл. 1750-х рр. до н.е.). 

Дослідники нараховують до 35 текстуальних співпадінь між законами Хамурапі 

і Мойсея Більшість приписаних Мойсею правових розпоряджень, що ввійшли 

до старозавітних книг Біблії «Ісход» і «Левіт», з’явилися в Іудейському царстві 

в 9-7 ст. до н. е. [1, с. 56]. Заповіді Мойсея вплинули на подальше іудейське 

законодавство. Для прикладу впливу 10 заповідей можна навести введення 

іудейським царем Йосієм нового релігійного законодавства «Второзаконня» в 

622 р. до н. е. Стверджувався монотеїзм, централізація богослужіння в 

Ієрусалімському храмі, заборонялася астролатрія (поклоніння зіркам). На думку 

дослідників, «Второзаконня» ототожнюється з «Книгою Тори», знайденою 
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жерцем Хелкією в Єрусалимському храмі в 622 р. до н. е. за царювання Йосії в 

Іудеї . За законами, які діяли в Єрусалимі, тогочасна поліція переслідувала осіб, 

котрі відступили від «заповідей Мойсея» [1, с. 46]. В 6 ст. до н. е. іудейський 

пророк Іезекіїль на основі законів Мойсея створює ритуальний священницький 

кодекс святості, який затверджує релігійні норми життя єврейського народу. В 

6-5 ст. до н. е. Ездра – іудейський первосвященник відтворив єврейську 

державність на основі законів Мойсея після її вавилонського захоплення. 

Провів релігійну реформу, внаслідок якої виникла єврейська монотеїстична 

релігія – іудаїзм. Запровадив закони Мойсея в життя (морально-релігійні, 

кримінальні норми, вихідний – субота) [5, с. 39]. 

На думку А.А. Тер-Акопова, закони Мойсея стосувались тільки 

єврейського народу, тобто була наявною пряма юридична дія за місцем, часом і 

суб’єктами. Але з часом заповіді стали екстериторіальними. Новий Завіт Бібілії 

увібрав основні принципи Мойсеєвого законодавства. У 726 р. видається 

офіційний візантійський законодавчий звід – Еклога. У серед. 8 ст. з’явився 

додаток до Еклоги, в який включені 4 закони – землеробський, військовий, 

морський і Мойсеїв, який містив морально-релігійні розпорядження й норми, 

запозичені зі Старого Завіту. Упорядники розглядали ці норми як юридичні, що 

мали застосовуватись на практиці [1, с.161]. Вплив візантійського права на 

право слов’ян стосувався й Мойсеєвих законів. До Кормчої книги (наставлення 

у поводженні й вирішенні судових спорів) входив запозичений з Болгарії 

«Закон судний людям»(9 ст.), що був компіляцією з 18-го титулу Еклоги (про 

покарання) та судебник болгарського царя Костянтина (13 ст.) з доповненнями 

із законів Мойсеєвого 5-книжжя. В. Е. Лоба проаналізував Руську Правду і 

закони Мойсея, знаходячи вітхозавітні переймання, які стали орієнтиром 

розвитку давньоруського права. Норми-заборони були конкретизовані й 

наближені до умов Русі. Правда теж проявляє приорітетність охорони життя і 

здоров’я. Зв’язки норм Правди з Мойсеєвим законом констатував й В. О. 

Ключевський.Також інші дослідники загальністю життєвих умов пояснюють 

подібність вітхозавітних й староруських постулатів, які були встановлені й 

санкціоновані владою.  

В 18-19 ст. трактувалися та аналізувалися закони Мойсея вченими 

Михайлісом, Пасторетом, Зальшуцом, Мільцинером, Лебедевим, Лопухіним, 

який, зокрема в книзі «Законодавство Мойсея» проводить паралелі між 

нормами Мойсея і тенденціями розвитку законодавства кін. 19 ст. щодо 

речового, договірного, спадкового й процесуально-кримінального права [4, с. 

3]. Таким чином, в новий час Мойсеєві заповіді продовжували входити до 

національних законодавств в нормах кримінального та процесуального права. 

Сучасні закони відображають принципи й норми заповідей. По суті диспозиція 

Мойсеєвих норм доповнена новітньою гіпотезою і санкцією. Заповіді набули 

модерного тракутвання та застосування [3, с. 235].  

Заповіді Мойсея вплинули на розвиток іудейського, християнського 

права, ставши їх принциповою основою. Однак заповіді свідчать про 

давньосхідну нерозмежованість закону і моралі. Вони оформились як загальні 

правила правової поведінки, які не втрачають актуальності, бо імплементовані 
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в сучасне законодавство. Отже, маючи універсальний характер вони і в 

подальшому мають розглядатися як основа розвитку права і законодавства.  
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СУБ'ЄКТ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ЗА ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ 

Відповідно до ст. 18 Кримінального кодексу України (далі – КК України), 

суб'єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого 

може наставати кримінальна відповідальність. Спеціальним суб'єктом злочину 

є фізична осудна особа, яка вчинила у віці, з якого може наставати кримінальна 

відповідальність, злочин, суб'єктом якого може бути лише певна особа. 

Кримінальну відповідальність за прийняття пропозиції, обіцянки або 

одержання неправомірної вигоди службовою особою передбачено ст. 368 КК 

України. Варто відзначити, що до набрання чинності Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення 

національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної 

конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 квітня 2013 року, 

використовувалися терміни «хабар» та «одержання хабара» [2]. 

В примітці 1 до ст. 364 КК України зазначено, що службовими особами у 

ст. 368 КК України є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним 

повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого 

самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної 

влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних 

підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням 
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організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або 

виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється 

повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, 

центральним органом державного управління із спеціальним статусом, 

повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, 

організації, судом або законом. Для цілей ст. 368 КК України до державних та 

комунальних підприємств прирівнюються юридичні особи, у статутному фонді 

яких відповідно державна чи комунальна частка перевищує 50 % або становить 

величину, що забезпечує державі чи територіальній громаді право 

вирішального впливу на господарську діяльність такого підприємства. 

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про засади запобігання та протидії 

корупції» особами, уповноваженими на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування є державні службовці, посадові особи місцевого 

самоврядування [5]. 

На кваліфікацію злочину також впливає становище, яке займає відповідна 

службова особа (ч. 4, 5 ст. 368 КК України). 

В примітці 1 до ст. 368 КК України визначено службових осіб, які 

займають відповідальне становище та службових осіб, які займають особливо 

відповідальне становище. Службовими особами, які займають відповідальне 

становище є особи, зазначені у примітці 1 до ст. 364 КК України (див. вище), 

посади яких згідно із ст. 25 Закону України «Про державну службу» віднесені 

до 3-6 категорій, а також судді, прокурори і слідчі, керівники, заступники 

керівників органів державної влади та управління, органів місцевого 

самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць. 

Досі є чинним Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 

року. Відповідно до нього до 3-6 категорій посад державних службовців 

віднесено: третя категорія - посади заступників керівників структурних 

підрозділів, завідувачів секторів, головних спеціалістів, експертів, 

консультантів Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради 

України і Секретаріату Кабінету Міністрів України, заступників Постійного 

Представника Президента України в Автономній Республіці Крим, заступників 

голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних 

адміністрацій, а також голів районних, районних у містах Києві та Севастополі 

державних адміністрацій, начальників управлінь, самостійних відділів у складі 

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, державних 

колегіальних органів, інші прирівняні до них посади; четверта категорія - 

посади спеціалістів Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради 

України і Секретаріату Кабінету Міністрів України, заступників начальників 

управлінь, самостійних відділів (підвідділів) міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади, державних колегіальних органів, керівників 

управлінь, відділів, служб обласних, Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій, інші прирівняні до них посади; п'ята категорія - 

посади спеціалістів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, 

державних колегіальних органів, заступників голів районних, районних у 

містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, заступників керівників 
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управлінь, відділів, служб обласних, Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій, спеціалістів апарату цих адміністрацій, інші 

прирівняні до них посади; шоста категорія - посади керівників управлінь, 

відділів, служб районних, районних у містах Києві та Севастополі державних 

адміністрацій, спеціалісти управлінь, відділів, служб обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій, інші прирівняні до них 

посади [3]. 

Службовими особами, які займають особливо відповідальне становище є 

особи, зазначені у ч. 1 ст. 9 Закону України «Про державну службу», та особи, 

посади яких віднесені до першої та другої категорій. 

Ст. 9 Закону України «Про державну службу» зазначає, що правовий 

статус Президента України, Голови Верховної Ради України та його 

заступників, голів постійних комісій Верховної Ради України та їх заступників, 

народних депутатів України, Прем'єр-міністра України, членів Кабінету 

Міністрів України, Голови та членів Конституційного Суду України, Голови та 

суддів Верховного Суду України, Голови та суддів вищого спеціалізованого 

суду України, Генерального прокурора України та його заступників 

регулюється Конституцією та спеціальними законами України. 

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про державну службу» до першої 

та другої категорій посад державних службовців віднесено: перша категорія - 

посади перших заступників міністрів, керівників центральних органів 

виконавчої влади, які не є членами Уряду України, їх перших заступників, голів 

та членів державних колегіальних органів, Постійного Представника 

Президента України в Автономній Республіці Крим, голів обласних, Київської 

та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівників Адміністрації 

Президента України, Апарату Верховної Ради України, заступників керівників 

Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, інші 

прирівняні до них посади; друга категорія - посади керівників секретаріатів 

комітетів Верховної Ради України, структурних підрозділів Адміністрації 

Президента України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету 

Міністрів України, радників та помічників Президента України, Голови 

Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, заступників міністрів, 

заступників інших керівників центральних органів виконавчої влади, першого 

заступника Постійного Представника Президента України в Автономній 

Республіці Крим, перших заступників голів обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій та інші прирівняні до них 

посади [3]. 

Варто зазначити, що на офіційному веб-порталі Верховної Ради України 

примітка 1 до ст. 368 КК України викладена в редакції, що відповідає Закону 

України «Про державну службу» від 17 листопада 2011 року, який ще не набрав 

чинності [4]. 

В мережі Інтернет існує Антикорупційний портал, доступ до якого є 

відкритим. Викладені номери гарячих ліній за якими можна поскаржитися на 

корупцію [1]. 
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ГЕОПОЛІТИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ У 1991 ‒ 1994 рр. 

ПЕРСПЕКТИВИ МАЙБУТНЬОГО РОЗВИТКУ 

У 1991 р. внаслідок розпаду СРСР як великого геополітичного й 

гомогенно-культурного простору, ідеологічного й соціально-економічного 

базису світової телурократії, на планеті сталася кардинальна зміна кількісних і 

якісних характеристик зовнішньо спрямованих векторів усіх країн. Поява нових 

незалежних держав-націй, що мало результатом збільшення національно-

політичних ядер взаємодії, масовий наступ таласократичного фронту, 

поступове становлення Азійсько-Тихоокеанського геоекономічного регіону 

привело до початку процесу переходу від біполярно-блокової до інтеграційної 

системи міжнародних відносин. 

Саме у цей час з’явилась Україна як потенційний суб’єкт геополітичних 

реалій, що докорінно змінило усю ситуацію в Європі. Не випадково відомий 

американський політолог 3бігнєв Бжезинський зауважив, що «поява незалежної 

України є одною з трьох «найбільших» геополітичних подій XX сторіччя. 

Перша подія ‒ розпад у 1918 р. Австро-Угорської імперії. Друга подія ‒ поділ 

Європи у 1945 р. на два блоки. Поява незалежної України може вважатися 

третьою подією, оскільки вона ознаменувала кінець імперської Росії». 

Можливо, в цих словах є деяке перебільшення, але незаперечним є той факт, 

що поява на міжнародній арені такої потужної держави, як Україна, ‒ подія 

історичного значення. Тому метою даного дослідження є геополітичний аналіз 

сутності сучасного міжнародно-правового становища нашої держави як 

потенційно важливого суб’єкта реалій світового масштабу [1, c. 500 ‒ 501]. 

Дана проблема відображена в численних наукових дослідженнях і публікаціях, 

найвідомішими з яких є монографії «Україна в сучасному геополітичному 

просторі: теоретичний і прикладний аспекти» Інституту політичних й 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4050-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/221-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3723-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4050-17
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етнонаціональних досліджень НАН України, «Геополітичне сходження 

України» професора А.І. Кудряченка та «Геоекономічна трансформація 

України» професора В.А. Дергачова.  

За умов сучасних глобалізаційних процесів й інтернаціоналізації суспільного 

життя, пожвавлення розвитку продуктивних національних сил в окремих 

регіонах планети, поступової гуманізації та інституалізації міжнародних 

відносин нагально потребою стає чітке визначення загальної подальшої моделі 

взаємодії України як відкритої системи з державними й недержавними 

структурами світу. Для цього необхідно, по-перше, проаналізувати 

геополітичну сутність нашої країни, по-друге, дослідити початок її становлення 

на міжнародній арені, що заклав вектор майбутнього матеріального й 

ідеального руху нації.  

Геополітична сутність будь-якої території визначається у два етапи, що є 

тісно взаємопов’язаними між собою. Перший – з’ясування просторово-часових 

особливостей, другий – дослідження природо-географічних детермінант її 

розвитку. 

Яскраво виражений нелінійно-циклічний історичний розвиток України, 

що мав чотири витки, свідчить про наявність особливості в її онтологічному 

рельєфі, а саме: співіснування й боротьбу простору й часу, що декілька разів 

могла привести до цілковитого щезнення українського етносу, у загальній 

тенденції до систематизації та позитивної взаємодії, що сьогодні поступово 

встановлюється, і може стати гармонійною першоосновою подальшого 

розвитку України. Враховуючи цей факт, доречно перейти до другого етапу 

аналізу геополітичної сутності території, що має змішаний, телуро-

таласократичний, характер, однак водночас не є чисто «береговою зоною». 

Крім того, Україна за своїм географічним положенням становить центр 

континентального євразійського перпендикуляру, бо також сполучає Північ і 

Південь. Виходячи з вищесказаного, зробимо висновок, що дана територія 

потенційно є активним суб’єктом міжнародної взаємодії [3, c. 85]. 

Визначивши сутність України як міжнародного суб’єкту, проаналізуємо 

початок її зовнішньополітичної діяльності, що припадає на 1991 ‒ 1994 рр., 

коли на чолі країни стояв президент Леонід Макарович Кравчук. В цей час вже 

окреслились два принципу державної політики: принцип миролюбності й 

дотримання світових стандартів й принцип багатовекторності, «балансу 

інтересів».  

Серед міжнародних договорів й законодавчих актів, що підтверджують 

даний факт, можна виокремити: Закон від 10 грудня 1991 р. «Про дію 

міжнародних договорів на території України», договір про дружбу й 

співробітництво з Францією, що був укладений у липні 1992 р., Заключний акт 

Наради з безпеки й співробітництва від 26 лютого 1992 р. тощо. Всього за 

період президенства Леоніда Кравчука України встановила дипломатичні 

відносини з більш ніж 106 державами світу, що було значним досягненням. 

Саме перший керівник України створив міцні передумови для подальшого 

зовнішньополітичного становлення країни, за його участі була визначена 
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багатовекторність її зовнішніх поглядів, про що свідчить офіційного договору 

між Росією та нашою державою від 19 листопада 1990 р. 

За часів Леоніда Кравчука було вирішене «ядерне питання», що являло собою 

значний фактор дестабілізації внутрішньополітичних й міжнародних відносин. 

Цей аспект геополітики України першої половини 90-х рр. ХХ ст. потребує 

окремого розгляду, тому зазначимо лише, що відмова України від володіння 

ядерною зброєю була результатом головним чином тяжкого економічного 

становища держави в той час й існування небезпеки політичної ізоляції, і мала 

як позитивні, так і негативні наслідки. Серед перших виокремлюємо зростання 

міжнародного дипломатичного авторитету України, других – послаблення її 

воєнного потенціалу, що привело до обмеження глобальних можливостей й 

підвищення тиску з боку фінансових структур, США та Росії. 

З’ясувавши зовнішньополітичний часовий фундамент України, головні 

принципи її взаємодії з іншими суб’єктами міжнародних відносин, доречно 

перейти до формування концептуальної парадигми подальшого розвитку її 

міжнародного становища й статусу. З огляду на змішаний геополітичний 

характер української території, наша держава повинна вийти з позиції 

напівідеального дихотомічного вибору між Сходом і Заходом. Відповідно до 

ситуаційної теорії, європейський лібералізм, так само як і російський 

традиціоналізм, не є найкращою моделлю розвитку країни. Підтримуючи 

багатовекторні відносини, Україна має триматися геоцентричної програми 

розбудови громадянського суспільства, де вирішальною є опора на внутрішні 

сили, а зовнішній фактор є другорядним. Ще у XX сторіччі український 

державний діяч, Володимир Винниченко, сказав: «Наша сила - тільки в нашому 

народі, в злитті з нашими внутрішніми силами... Коли вони хотітимуть 

самостійної Української Держави, тоді зовнішні сили повинні будуть серйозно 

подумати над тим, чи можна не задовольнити це хотіння» [2, с. 106].  

Завдання України, чий загальний потенціал значно перевищує німецький, 

полягає у продовженні формування національно-ідейного фундаменту свого 

розвитку, початок якому заклав Леонід Кравчук, з подальшою перспективою 

активізації міжнародних відносин, переходу до їх консервативної форми. План 

майбутнього становлення української державності повинен ґрунтуватися на 

якісній взаємодії телуро- і таласократичних тенденцій з метою вироблення 

нової, власної, моделі розвитку, що, в результаті вищезгаданої взаємодії, стане 

кращою, ніж дві вже вказані.  

Таким чином, за мету геополітичного розвитку країни в майбутньому вважаємо 

створення третього, вдосконаленого, континентального ядра, яке буде містити 

позитивні риси американо-європейського таласократичного індивідуалізму й 

російського колективізму, відкидаючи при цьому їх негатив. Зазначимо, що для 

набуття Україною ролі одного зі світових центрів необхідно переорієнтуватися 

на геоцентристські позиції, продовжуючи багатовекторну зовнішню політику, 

фундамент якій далекоглядно заклав перший президент України, і ми повинні 

триматися даного курсу. 
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ПРАВО І РЕЛІГІЯ : ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ І ВЗАЄМОВПЛИВУ  

Актуальність дослідження полягає у необхідності чіткого визначення 

взаємозв’язків права і християнства, що є найбільш поширеною світовою 

релігією, з метою прогнозу їх ролі у соціальній, політичній, економічній та 

духовній сферах життя людства на тлі сучасних глобалізаційних процесів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій: Історіографія зазначеної 

проблематики має велику спадщину. Із останніх на увагу заслуговують праці 

Ю. Бондаренко, Д. Вовк, Л. Гараса, Д. Зеркалова, В. Максименка, О. Слободян 

та ін.  

Метою даної статті є аналіз впливу християнсько-релігійних цінностей на 

еволюцію права, окреслення подальших перспектив його розвитку. 

Для більш детального висвітлення вищезгаданих взаємозв’язків є 

доречним з’ясування самих понять права і релігії. У наш час існує безліч 

тлумачень цих науково-духовних термінів. Найбільш загальними серед них є 

наступні:  

Право – можливість змінювати матеріально-енергетичні характеристики 

світових об’єктів, явищ і процесів, керуючись усталеними моделями таких змін; 

Релігія – заснована на вірі у надприродні форми екзистенції відносно 

однорідна структурована сукупність думок і дій людини відповідно до чітких 

схем, що є взаємозв’язком між її багатоваріантними матеріальним і духовним 

вимірами.  

Взаємовплив даних філософських категорій полягає в тому, що релігія, як 

частина культури, корегує право за допомогою своєї першооснови – віри і 

пов’язаних з нею усталених правил інтелектуальної, емоційної й фізичної 

поведінки людини. У свою чергу, як зазначав Г. Ріккерт, релігія існує тільки 

завдяки здатності, можливості особи вірити, тобто праву на віру [1, с. 79–80]. 

Основами більшості релігій є думки їх головних історичних постатей, 

матеріалізовані певним чином, в усній чи письмовій формі. Для християнства 

такою основою є Біблія.  

Якщо поглянути на процес еволюції правових ідей під впливом 

християнських цінностей, втілених у Біблії, то можна зробити висновок, що 

вони мають характер еволюційного антагонізму. Суть цієї концепції полягає у 
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наступних тезах: по-перше, Новий Завіт є більш прогресивним і гуманістичним 

порівняно зі Старим, по-друге, багато їх норм мають протилежний характер.  

Духовними стрижнями Старого Завіту є десять відомих заповідей. Їх 

позитивний вплив, як зазначав відомий вчений Ю. Решетніков, полягав у тому, 

що вони самим своїм існуванням окреслили сутність гріхів людини, зіграли 

важливу роль у пізнанні гріховності на високому духовному рівні, у 

становленні сучасних гуманістичних правових принципів й законодавства, бо 

вони вперше в загальному, а не казуальному характері чітко визначили і 

певною мірою класифікували на високому моральному рівні сутність злочину, а 

отже – і права людини. Проте Старий Завіт має етичну, духовну й правову 

недосконалість. По-перше, за легендою, він дарований Богом не всім людям, а 

лише Ізраїлю, що визначило його вузьконаціональний характер. По-друге, хоч 

Закон й окреслює гріховність людини, призиває її до досконалості, але не дає 

сили це виконати, лише проклинає грішника за його моральні недоліки: 

«...проклят всякий, хто не виконує постійно всього, що написане в книзі 

закону...» (Гал.3.10). Отже, доречно зробити висновок, що сутність Закону і 

десяти заповідей є першим етапом в еволюційному процесі християнізації 

права, бо їх основою є страх перед Богом [2, с. 10–11]. 

Джерелом релігійних норм Нового Завіту є дев’ять заповідей Нагорної 

проповіді Ісуса Христа. Вони не тільки принципово по-новому 

переосмислюють духовні настанови Старого Завіту, а й містять нові, більш 

досконалі, поради та ідеали. Разом з тим Новий Завіт не заперечує ідеї Старого, 

а подає їх у якісно новій інтерпретації, тому є водночас і втіленням еволюції 

людської духовності і морально-правових ідей. 

Одним з найсильніших природних інстинктів людини є інстинкт 

самозбереження, який є джерелом почуття страху. Отже, Старий Завіт, 

запроваджуючи нові, порівняно з попередніми більш гуманістичні правила 

життя, ґрунтується на біологічних основах. Його норми підіймають на вищий 

рівень насамперед свідомість особистості, а не її духовність, яка є основою 

Нового Завіту. Найвища чеснота Старого Завіту – покірність, найстрашніший 

гріх – непокора; його правила спрямовані на усвідомлення людиною свого 

безсилля, а домінуючим почуттям в них є сум і вина. Тому дані релігія і Завіт, 

за класифікацією Е. Фромма мають авторитарний характер, бо затверджують в 

людині певною мірою рабський психологічний архетип. Безсумнівно, його 

норми охороняють права людини, проте, як зазначав Е. Фромм, мотивацією 

виступає примус, а не любов [3, с. 87– 88]. 

У Новому Завіті увага зосереджується на важливості не тільки зовнішніх 

дій людини, а й на її праведному внутрішньому стані. Норми цієї частини Біблії 

зосереджуються саме на людині та її здібностях, спрямовані на досягнення 

найбільшої духовної сили, а не безсилля, їх достоїнство – самореалізація, а не 

покірність, а домінуючим почуттям є радість, а не сум. Тому християнство 

належить до гуманістичного типу релігій, бо мотивацією дотримання людських 

прав є внутрішнє духовне прагнення людини, а не зовнішній примус, «...бо, 

коли б перший завіт був без недоліків, то не було б потреби шукати місця 
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іншому...» (Євр.8.7). Таким чином, метою Старого Завіту була матеріалізація 

доброти «природної», Нового – доброти «духовної».  

Варто відзначити ще одну відмінну рису двох Завітів. У Новому діє 

принцип верховенства любові і трансцендентного права на її основі, що є 

втіленням сутності Бога. Старий же Завіт заснований на концепції необмеженої 

Божої влади, яка є вищою за право і закон.  

Отже, спостерігаємо в першій частині Біблії порушення принципу 

верховенства любові і права, встановлення необмеженого права вищої влади 

карати й милувати. Зазначимо, що сам Закон в абстракції від змісту Завіту, є 

явищем позитивним і гуманістичним. Тому слова Ісуса: «...жодна йота чи 

жодна риса не перейде з закону, доки не виконається все»(Матф.5.18) не є 

протиставними змісту Завіту.  

На відміну від Старого, в Новому Завіті панують любов і право, на ній 

засноване, вони є Божими ідеалами. Для детальнішого розуміння можемо 

навести наступні цитати:  

«Ви чули, що сказане: „око за око і зуб за зуб. А я кажу вам: не 

противтесь злому»(Матф.5.38-39).  

«...сказали Йому: Вчителю! Ця жінка узята в прелюбодіянні. А Мойсей 

нам заповідав побивати таких каменями: Ти що скажеш?...Він, вставши, сказав 

їм: хто з вас без гріха, перший кинь в неї каменя. ...І залишилися одні Ісус і 

жінка... І сказав Він їй: жінко! Де твої обвинувачі? Ніхто не осудив тебе? Вона 

відповідала: ніхто, Господи. Ісус каже їй: і Я не осуджую тебе; іди і надалі не 

гріши”(Іоанн.8.4-11). 

Отже, в Новому Завіті Бог виступає носієм любові і мудрості: саме Новий 

Завіт сприяв утвердженню принципу верховенства права і доброти над владою. 

Його кінцева мета – привести людину до Божого розуміння і подоби. 

Висновки. Таким чином, Новий Завіт, серед всього, оказав великий вплив 

на становлення сучасних права і філософії права, по-перше, завдяки своєму 

глобальному характеру ідей рівності, справедливості, свободи, по-друге, 

завдяки встановленню орієнтовних ідеалів розвитку загальнолюдського права. 

Отже, Старий і Новий Завіти дійсно мають еволюційний характер, бо останній є 

прогресивним продовженням першого. У наш час усі законодавчі системи світу 

є сучасними проекціями старозавітних норм, дещо видозмінених під впливом 

новозавітних. Їх основою і мотиваційною установкою є страх людини, отже, 

вони будуються на інстинкті самозбереження і не здатні створити внутрішній 

позитивний фундамент людських дій, яким є любов. Таким чином, подальшою 

перспективою розвитку загальнолюдського законодавства і права є поступова 

переорієнтація його основ з біологічних, зовнішніх і матеріальних, на духовні, 

внутрішні [4, с. 567–617]. 
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МЕТА І ЗАВДАННЯ НАУКОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В  

АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ 

В останній час значно інтерес до експертної діяльності не тільки в 

Україні, але й в усіх країнах світу. Постійний розвиток інформаційних 

технологій і техніки стимулює вдосконалення протиправної діяльності, як 

наслідок, ускладнюються сліди правопорушників і схеми вчинення 

правопорушень як на національному, так і на міжнародному рівні. Проведення 

експертизи (далі – Ези) усе частіше стає необхідністю у розслідуванні не тільки 

злочинів, але й адміністративних правопорушень (кримінальних проступків 

тощо), для точного встановлення подій минулого і у майбутньому для 

обґрунтованого, законного рішення суду чи іншого уповноваженого органу, 

у т. ч. в сфері адміністративно-юрисдикційної (далі – АЮ) діяльності. Питання 

теорії й практики призначення й проведення судової експертизи 

у адміністративному процесі дослідили багато відомих вітчизняних 

й зарубіжних вчених-адміністративістів – А. Комзюк (поняття експертизи, 

правового статусу експерта), Є. Додін (експертизу як засіб доказування 

в адміністративному процесі), Б. Россинський (статус експерта і спеціаліста, які 

беруть участь у провадженні зі справи про адміністративне правопорушення); 

фахівцями в галузі криміналістики, експертології, кримінального й цивільного 

процесу – В. Галкін, Ю. Орлов, М Треушніков (співвідношення висновку 

експерта з іншими засобами доказування у кримінальному процесі), 

О. Росинська (судову експертизу у цивільному, арбітражному, 

адміністративному і кримінальному процесі), А. Усов (судову комп’ютерно-

технічну Езу), а також фундаментальні праці з судової Ези Т. Авер’янової, 

Р. Бєлкіна, В. Гончаренка, Т. Сахнової та ін. Утім порушене у цій статті 

питання не було повною мірою досліджено вченими. Нашою метою 

є з’ясування цілей і завдань наукової експертизи в АЮ провадженнях. 

Перед науковою експертизою (далі – НаукЕ) у сфері АЮ постають 

складні задачі, які вимагають високої кваліфікації, особливих спеціальних 

знань для складення висновку у найбільш стислі строки. Водночас треба 

погодитись з висловленою у науковій літературі думкою про те, що цінність 

Ези у справах про адміністративні правопорушення впродовж тривалого часу 

традиційно занижується [4, с. 341]. Проблема низької затребуваності цієї Ези 

пояснюється відсутністю її чітко визначених цілей і задач у чинних правових та 

інших нормативних актах, за допомогою яких регулюються відносини у цій 

сфері, а саме: у КпАП України від 07.12.1984 № 8073, у Законах України «Про 
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наукову і науково-технічну експертизу» від 10.02.1995 № 51/95 (далі – Закон 

№ 51\95) і «Про судову експертизу» від 25.02.94 № 4038 та ін. 

Способом вдосконалення застосування зазначеної Ези на практиці також 

стає поглиблення теоретичних розробок в межах адміністративно-правової 

доктрини. В межах цієї роботи розробки такої теорії спрямовані на з’ясуванні, 

що доказування за допомогою засобів НаукЕ в АЮ провадженнях спрямоване 

на те, щоб шляхом використання спеціальних засобів (наприклад, інженерно-

технічної Ези [4, с. 336]) досягти ситуації, за якої питання про притягнення 

винного суб’єкта до адміністративної і/або дисциплінарної (відносно 

державних службовців) відповідальності буде вирішено у зв’язку з 

підтвердженням підстав для покарання. Приєднуємось до тих вчених 

(М. Володимирського-Буданова, В. Сербського та ін.), які влучно підкреслили, 

що під час досудового і судового розслідування експерт виконує роль 

наукового судді, думка якого часто вирішує наперед ключове фактичне питання 

у справі. В процесах АЮ характеру експерт не стає джерелом інформації про 

події, які він спостерігав. Він покликаний зробити науково обґрунтовані 

висновки на підставі дослідження отриманих від АЮ органу речових доказів, 

документів і т. п. Таким чином, метою експерта стає підготовка не первинної 

інформації, а продукту її переробки, результату власного аналізу досліджених 

доказів по справі на основі визнаної наукової методики, яка покликана 

забезпечити достовірність експертного висновку. На відміну від свідків, 

специфічними задачами експерта є збереження власної нейтральності 

(неупередженості), висловлення своєї думки по справі [2, с. 415-416]. Розробка 

універсальних схем проведення НаукЕ в АЮ діяльності, уніфікація підходів і 

конкретизація цілей експертних досліджень у цій сфері ускладнюється 

властивою адміністративному (поліцейському) праву широтою масштабу 

предмету правового регулювання суспільних відносин – покарання за 

правопорушення, допущені під час здійснення публічного управління, у т. ч. 

тих, які виявлені у результаті розгляду скарги фізичних і/або юридичних осіб; а 

також зростанням ролі адміністративного права у сучасних умовах підтримання 

громадського правопорядку [1, с. 184-185]. Деталізація мети Ези відбувається в 

межах кожного виду Ези через окреслення завдань, які виконує експерт. 

Наприклад, при здійсненні психофізіологічної Ези полі графолог оцінює 

психофізіологічні реакції під експертної особи на ті або інші візуальні чи 

вербальні стимули, після чого робить судження про їх суб’єктивне значущість, 

які свідчить про наявність у пам’яті людини слідів якої-небудь події чи її 

окремих складових. Встановлення таких слідів може слугувати підставою для 

вирішення питання про приховування під експертним інформації про 

розслідувану справу [3, с. 127]. 

Згідно ст. 2 Закону № 51\95, основними завданнями наукової і науково-

технічної експертизи є: об'єктивне, комплексне дослідження об'єктів 

експертизи; перевірка відповідності об'єктів експертизи вимогам і нормам 

чинного законодавства; оцінка відповідності об'єктів експертизи сучасному 

рівню наукових і технічних знань, тенденціям науково-технічного прогресу, 

принципам державної науково-технічної політики, вимогам екологічної 
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безпеки, економічної доцільності; аналіз рівня використання науково-

технічного потенціалу, оцінка результативності науково-дослідних робіт 

і дослідно-конструкторських розробок; прогнозування науково-технічних, 

соціально-економічних і екологічних наслідків реалізації чи діяльності об'єкта 

експертизи; підготовка науково обґрунтованих експертних висновків. Звісно ці 

завдання уточнюються в канві АЮ діяльності відповідно до її сутності 

(наявності спору між учасниками АЮ відносин, застосування примусу з боку 

публічної влади для вирішення спору, індивідуальність кожної справи тощо) 

і кожного окремого виду Ези, що призначений АЮ органом. Трансформація 

завдань НаукЕ у завдання НаукЕ АЮ діяльності відбувається за такими 

принципами: 1) вирішення експертних завдань здійснюється на підставі 

дослідження наявних даних, а не створення нових відомостей (наукових знань); 

2) врахування приналежності досліджуваних питань до предмету 

адміністративного права і особливих рис адміністративно-правових відносин – 

дотримання ієрархії у взаємодії органів публічної влади, обмеженість 

компетенції АЮ органу, деліктна сутність АЮ відносин – презумпція наявності 

порушення норми адміністративного права; 3) індивідуальність обставин 

справи, зумовлена унікальною природою поведінки суб’єктів АЮ відносин. 

Нормативне вираження цих завдань сформульоване у вигляді орієнтовного 

переліку вирішуваних питань до кожної Ези, відповідно до Науково-

методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових 

експертиз та експертних досліджень, затв. наказом Міністерства юстиції 

України 08.10.1998 № 53/5. 

Отже, метою НаукЕ в АЮ діяльності є встановлення істини в частині 

поставлених перед експертом питань органом, який призначив Езу. Результат 

Ези стає наслідком вивчення наданих експерту матеріалів на підставі існуючих 

і без створення нових наукових знань. Оформлюється цей результат у вигляді 

окремого документу – висновку експерта. Такий висновок містить відповіді на 

зазначені питання – завдання НаукЕ в АЮ діяльності, які деталізують її мету 

у кожному виді НаукЕ, виокремленого за об’єктивним критерієм. 
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СВІДОК, ЯК УЧАСНИК ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ  
ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

Важливе місце як учасники, які сприяють розгляду та вирішенню справи 
про адміністративне правопорушення, займають свідки. Свідок під час 
порушення провадження або розгляду справи залучається з метою отримання 
від нього інформації, що має значення для з’ясування всіх обставин справи. Від 
повноти інформації та якості, отриманої від свідка наданому органу, багато в 
чому залежить обґрунтованість рішення, що приймаються юрисдикційним 
органом по справі.  

Вказана проблема була предметом багатьох досліджень. Слід відзначити, 
що такими питаннями займалися такі вчені як: О.М. Бандурка, А.Ф. Коні, Д.М. 
Бахрах, В.В. Нижникова, Є.В. Додін, О.І. Миколенко, М.М. Тищенко, В.К. 
Шкарупа та ін. 

 Метою статті є визначення статусу свідка в адміністративно-деліктному 
процесі, його реалізації та висловлення пропозицій щодо його удосконалення. 
Завдання статті є: з’ясування хто є свідком, аналіз його прав та обов’язків та 
проблем їх реалізації і пропозиції щодо їх удосконалення.  

Правовий статус свідка як учасника адміністративно-деліктного процесу 
частково визначений в ст.272 КУпАП. Свідок – це будь-яка особа, якій відомі 
які-небудь обставини, що підлягають встановленню по даній справі. За 
викликом органу (посадової особи), у провадженні якого перебуває справа, 
свідок зобов’язаний з’явитися в зазначений час, дати правдиві пояснення, 
повідомити все відоме йому в справі й відповісти на поставлені питання [1]. 

На думку відомого російського захисника А.Ф. Коні, інформація, 
отримана від свідків, є досить важливою. Він відзначав, що доказів, що прямо 
чи побічно (в якості доказу) має вирішальне значення для винесення суддею 
рішення. Цей доказ – показання свідків [2, 76]. 

Показання свідків обумовлено тим, що вони можуть містити відомості 
про факти доказу, факти процесуального характеру, а також про причини 
виникнення адміністративно-правових спорів. Окрім того, свідки найчастіше є 
єдиним способом пізнання обставин справи, коли вони не закріплені 
документально і надають велику переконливість іншим доказам.  

Як зазначають автори, які розглядали це питання, що процесуальний 
статус свідка та його роль у провадженні у справах про адміністративні 
правопорушення є тим, що він залучається у справі з метою повідомлення 
посадовій особі юрисдикційного органу фактів стосовно конкретного 
адміністративного правопорушення [3, 154].  

Можна виокремлювати три категорії свідків. Першою категорією свідків 
є особи, які стали очевидцями вчинення правопорушення і можуть повідомити 
дані про обставини його вчинення. Другою категорією є понятті, що 
посвідчують юридично значущий для адміністративно-деліктного провадження 
факт (наприклад, провадження огляду та вилучення речей чи документів). 
Третьою категорією свідків є особи, які у процесі розгляду справи або 
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розслідування надають інформацію (свідчення) про особу правопорушника і 
про обставини, які можуть пом’якшувати або обтяжувати адміністративну 
відповідальність особи.  

Тому варто пересвідчитись у фактичному існуванні різних категорій 
свідків, участь яких зумовлена обставинами та специфікою вчиненого 
протиправного діяння. Однак можливість їх залучення як свідків у справі про 
адміністративне правопорушення визначається моментом набуття статусу 
свідка, який має принципове правове значення, оскільки зумовлює виникнення 
процесуальних прав, обов’язків та гарантій. На жаль, адміністративно-деліктне 
законодавство не визначає моменту набуття особою статусу свідка [4. 212 – 
213]. 

Деякі обов’язки свідка знайшли своє нормативне вираження у ст.272 
КУпАП. Основним обов’язком свідка є дача правдивих фактів, повідомлення 
всіх відомостей, які відомі йому, по даній справі, а також надання правдивих 
відповідей на задані питання.  

На сьогодні особи які були очевидцями вчинення злочину або 
правопорушення, які ухиляються від явки до органів кримінальної чи 
адміністративної юрисдикції за ухилення від явки до слідчого, прокурора, 
слідчого судді чи суду особа, яка була викликана для давання показань як 
свідок, несе відповідальність, встановлену законом [5]. 

Але слід відзначити проблему забезпечення не тільки правдивості 
пояснень, але і самої участі його у провадженні. Змусити свідка належним 
чином виконати свої обов’язки практично неможливо. Задля упередження 
цього слід передбачити адміністративну відповідальність за злісне ухилення 
свідка від явки за викликом будь-якого суб’єкта адміністративно-деліктної 
юрисдикції, за відмову давати свідчення та повідомлення завідомо неправдивих 
свідчень. 

Усе перераховане дає підстави вважати, що правовий статус свідка як 
учасника провадження у справах про адміністративні правопорушення 
потребує більш детального законодавчого регулювання, що покращить якість 
розгляду справ. 
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КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ОРГАНІЗАЦІЮ 

ПРАЦІВНИКАМИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ «ДАХУ»  

ДЛЯ КОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ 

Організація «даху» стала відомим широкому загалу явищем з 90-х років 

ХХ століття, як забезпечення захисту бізнесу, в тому числі незаконного, з боку 

правоохоронних чи кримінальних структур (так званий «дах») за винагороду на 

постійній основі. Ще тоді постало питання визначення кримінальної 

відповідальності за вчинення вказаного протиправного діяння, і це питання 

залишається актуальним й до сьогоднішнього дня. В рамках даної статті 

розглядатиметься організація «даху» саме з боку правоохоронних органів для 

комерційних організацій приватного сектору. 

Скоєння зазначеного злочину носить нерозривний зв'язок із незаконним 

використанням службового становища, тобто з корупцією. Остання як 

соціальне явище пов’язана з багатьма соціальними процесами, у тому числі 

криміногенними, і виступає як засіб забезпечення за допомогою державних 

службовців покривання протиправних діянь, що вчиняються зацікавленими в 

отриманні підтримки і захисту при вчиненні протиправних діянь особами. Саме 

значення поняття «корупція» (від лат. corrumpere – псувати) тлумачиться як 

протиправна діяльність, яка полягає у використанні службовими особами їхніх 

прав і посадових можливостей для особистого збагачення. 

Наявність корумпованих зв'язків для особи, яка вчиняє протиправне діяння, і 

зв'язок корумпованого чиновника з такою особою – це оптимальна з точки зору 

досягнення злочинного результату і безпеки функціонування такого явища 

формула. Така особа зацікавлена створити відповідні позиції у владних 

структурах для відстоювання своїх інтересів, забезпечити за допомогою 

службової особи сприятливі умови для протиправної діяльності й уникнення 

відповідальності за таку діяльність, а корупціонери, в свою чергу, зацікавлені в 

можливостях злочинців (особливо, фінансових, організаційних тощо). 

Питання про співвідношення корупції і злочинності є важливим не лише з 

теоретичної точки зору, воно також має прикладний характер. Адже дозволяє 

встановити сутність як корупції, так і злочинності, а отже визначити стратегію і 

тактику протидії їм, позитивно вплинути на реалізацію працівниками 

правоохоронних органів заходів для виявлення, документування та протидії 

конкретним проявам корупції та протиправної діяльності. 

Суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення можуть бути лише 

особи, уповноважені на виконання функцій держави, а виходячи з положень 

ст. 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» і ст. 2 Закону 

України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», 

до названих осіб слід віднести: суддів, посадових і службових осіб органів 
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прокуратури, органів доходів і зборів, Служби безпеки України, осіб рядового й 

начальницького складу органів внутрішніх справ та податкової міліції [1, 2]. 

Організація «даху» відноситься до найбільш небезпечних корупційних 

правопорушень, до правопорушень кримінального характеру, так званих 

корупційних злочинів (так як у чинному кримінальному законодавстві термін 

«корупційні злочини» не вживається). Проте злочин з ознаками корупційних 

діянь не є самостійним видом злочину, оскільки ці ознаки можуть проявлятися 

у багатьох видах злочинної поведінки. Саме тому на практиці організацію 

«даху» кваліфікують за вчинені злочини, інкримінуючи статті, що 

передбачають безпосередньо вчинений злочин (злочини), додатково 

кваліфікують ст. 364 КК України, яка передбачає відповідальність за 

зловживання владою або службовим становищем. 

Так, зловживання владою є вчинення службовою особою, яка постійно 

або тимчасово здійснює функції представника влади, умисного діяння з 

використанням своїх повноважень, якими вона наділена на підставі законів та 

інших нормативно-правових актів, всупереч інтересам служби. 

Зловживання службовим становищем є використання службових 

повноважень, пов’язаних зі здійсненням (реалізацією) повноважень, якими 

службова особа наділена займаною посадою, всупереч інтересам служби. 

Для такого злочину характерна наявність безпосереднього зв'язку між 

вчиненим особою діянням та посадою, яку вона обіймає, чи службовою 

діяльністю, яку здійснює, тобто суспільно небезпечне діяння безпосередньо 

зумовлене використанням службового становища суб'єктом, який вчиняє 

злочин. 

Аналізуючи наведені справи (1. Сихівський районний суд м. Львова 

вироком від 18.03.2008 р.; 2. Верховний Суд України від 12.12.2011 р.), варто 

зазначити, що в них було повно встановлено об'єктивну сторону складу 

злочину та сформульовано обвинувачення [4, 5]. Зумовленість протиправного 

діяння використанням службового становища суб'єктом та вчинення його 

всупереч інтересам служби в поданих справах виступає як обов'язкова ознака 

об'єктивної сторони злочинів цієї категорії. На практиці, в більшості випадків, 

береться до уваги в основному не така ознака диспозиції ст. 364 КК України, як 

мотив чи інші інтереси (не розкриваються дії, які б свідчили про них), а факт 

наявності будь-яких порушень правил чи норм, допущених суб'єктом 

корупційних діянь. Конвенцією Організації Об’єднаних Націй проти корупції 

закріплена заборона порушення кодексів або стандартів поведінки для 

правильного, добросовісного й належного виконання державних функцій 

державними посадовими особами (наприклад, порушення норм 

Дисциплінарного статуту Прокуратури України), виходячи з положень про 

обов’язковість їхнього дотримання. З цього слідує наявність вчинення діяння 

всупереч інтересам служби, а будь-які порушення прокурорсько-слідчими 

працівниками законності та службової дисципліни підривають авторитет 

прокуратури, завдають шкоди інтересам держави та суспільства, звідки слідує 

такий критерій, як завдання значної суспільної шкоди. 
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Окрім цього, всі перевірені справи про службові злочини, склад яких 

передбачено ст. 364 КК України, фактично не є справами про корупційні 

діяння, тому що не мають ознак таких діянь, як одержання матеріальних благ, 

послуг, переваг, кредитів, позичок та ін. По-перше, виходячи з принципу 

справедливості, значні суспільна небезпека і завдана шкода, які проявляються у 

тяжких наслідках (грошові суми у великих розмірах), тривалість вчинення 

даного злочину відповідно передбачають суворіше покарання – понесення 

кримінальної відповідальності, а не адміністративне стягнення. По-друге, 

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією прямо передбачає саме 

кримінальну відповідальність за умисне вчинення обіцяння, пропонування чи 

надання прямо або опосередковано будь-якої неправомірної переваги будь-якій 

особі, яка заявляє чи підтверджує, що вона може за винагороду зловживати 

впливом на прийняття рішень будь-якою посадовою чи службовою особою, 

незалежно від того, чи така неправомірна перевага призначена для неї особисто 

чи для іншої особи, а також вимагання, одержання або прийняття пропозиції чи 

обіцянки надання такої переваги у винагороду за такий вплив незалежно від 

того, чи такий вплив дійсно здійснюється, чи призводить до бажаного 

результату [3]. 

Підсумовуючи, слід зробити висновок, що такий злочин як організація 

«даху» правоохоронними органами для комерційних організацій приватного 

сектору нерозривно пов'язаний із зловживанням службовим становищем, і при 

його кваліфікації необхідно в першу чергу виходити із наявності ознак 

суб’єкта, тяжких наслідків, значних суспільної небезпеки та шкоди, і тривалості 

вчинюваного протиправного діяння. 
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РОЗУМІННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА У ПУБЛІКАЦІЯХ Л. КРАВЧУКА 

 У часи становлення України як демократичної, правової та соціальної 

держави гострим є питання раціонального та ефективного функціонування 

органів державної влади. В цьому аспекті, слід звернути увагу на окремі думки 

та твердження щодо функціонування держави і реалізації права, що 

відображаються у працях відомих українських політиків. Яскравим 

представником серед таких видатних діячів є перший Президент незалежної 

України (грудень 1991 – липень 1994 рр.) – Леонід Макарович Кравчук. 

Аналізуючи біографію Л.М. Кравчука можна зазначити що він є автором понад 

500 наукових статей, а також книг: «Держава і влада: досвід адміністративної 

реформи» (2001 р.) [6], «Маємо те, що маємо» (2002 р.) і «Одна Україна, єдиний 

народ» (2010 р.) [5] темою яких є характеристика внутрішньої та зовнішньої 

політики України. Дослідженням його діяльності як на посту президента, так і у 

теперішні часи займаються такі вчені: В.М. Андрійченко [2], А.А. Кокотюха, 

О.В. Короткова, В.М. Литвин, М.І. Михальченко, С.І. Москаленко, І.П. 

Смешко. Так деякі з них критикують діяльність першого президента, а саме 

його політичні та особистісні переконання щодо функціонування держави. Інші 

ж, навпаки, зазначають про позитивний вплив на формування іміджу 

української держави в світі (О.В. Короткова): «…Попри ці труднощі, саме за 

часів керівництва Кравчука держава Україна почала набувати усіх притаманних 

незалежній державі атрибутів».  

Для того щоб відмежуватись від негативних та позитивних оцінок його 

діяльності, і тим самим прийти до спільного знаменника слід проаналізувати 

особисте бачення держави і права Л.М. Кравчуком. Так, виступаючи на 

урочистому засіданні Верховної Ради України (5 грудня 1991 р.) перший 

президент зазначив: «Вся наша політика буде визначатися тим, що Україна є 

повнокровною, повноправною, незалежною державою, на її території мають 

чинність виключно Конституція і закони України. Ми будуватимемо державу 

суверенну і самоврядну, незалежну і відкриту, демократичну і правову, тобто 

державу з усією сукупністю її якісних ознак» [3]. Фактично ці основні 

положення були закріплені у подальшому у ст. 1 Конституції України (28 

червня 1996 р.). Слід зауважити, що Л.М. Кравчук за ідейними переконаннями 

схиляється до демократичного шляху розвитку держави. Про це він зазначає у 

своїх основоположних принципах 5 «Д», а саме: 1) державність; 2) демократія; 

3) достаток; 4) духовність; 5) довір'я. Для більш детального розуміння цих 

засад, слід перейти до їх характеристики. Отже, по – перше, на його думку, 

утвердження власної державності з усіма її атрибутами – це одне з 

найголовніших завдань, без розв’язання якого народ України ніколи не буде 

вільним і не зможе сам вирішувати свою долю. По – друге, українська держава 

не може бути нічим іншим, як демократичною державою. Треба створити всі 

умови для формування справжнього громадянина своєї держави – вільного, 
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заможного, культурного. По – третє, виробникам – повний простір для 

ініціативи, непрацездатним та малозабезпеченим – соціальний захист та 

допомога з боку держави. По – четверте, забезпечити, у найширшому розумінні 

слова, духовне відродження української нації, надійно гарантуючи водночас 

вільний національно-культурний розвиток представникам усіх 

національностей, що утворюють український народ. По – п’яте, постійно 

піклуватись про встановлення у нашому українському домі атмосфери довір’я. 

Фактично на початковому етапі президентства, Л.М. Кравчук змушений був 

доводити світовій спільноті що Україна – незалежна держава, тому можна 

казати, що принципи 5 «Д» мали ідеологічне забарвлення. На підтвердження 

його думки про атрибути державності вказують прийняті Закон України «Про 

державний кордон України» від 4 листопада 1991 р., Постанова Верховної Ради 

України «Про державний прапор України» від 28 січня 1992 р. 

У своїй праці «Одна Україна, єдиний народ» (2010 р.) він приділяє 

особливу увагу аналізу своєї політичної діяльності як глави держави і процесу 

передачі влади своєму наступникові. Саме у цій праці Л.М. Кравчук зосереджує 

увагу на зовнішніх зносинах України з іншими державами, зокрема США та 

збереженні національних інтересів. Про це підтверджують слова Б. Клінтон: «Я 

чекаю, що українська економіка пройде через період трансформації і реформ та 

стане сильною і процвітаючою» [5]. Звертаючи увагу на книгу «Держава і 

влада: досвід адміністративної реформи» (2001 р.), слід зазначити що Л.М. 

Кравчук описує у ній процес державотворення і розбудови органів державної 

влади. Він вказує на такі основні плюси за часів свого президентства та 

політичної діяльності: 

- визнання України іншими суб’єктами міжнародного права, тобто 

фактично проголосивши, що новостворена держава є незалежним «гравцем» у 

міжнародній політиці; 

- розбудова державних структур, а саме формування Міністерства 

закордонних справ; 

- прийняття основоположних законів (близько 400), а також 

Земельного кодексу України, який закріпив приватну власність на землю; 

- початок розвитку ринкових відносин і підприємництва. 

Аналізуючи основні позитивні аспекти його діяльності можна окремо 

виокремити негативні сторони: 

- намагання затвердити нову Конституцію України були 

нереалізовані, оскільки Л.М. Кравчук перебував у політичній боротьбі з 

опонентами; 

- розірвання економічних зв’язків з державами – учасницями СНД; 

- зростання рівня дефіциту державного бюджету; 

- відсутність погодження на глибокі економічні реформи; 

- підвищення Росією цін на енергоносії: «Коли Росія підвищила ціну 

на газ і нафту в сотні разів, наші ціни зросли в тисячу разів. І потужної 

економіки, сильної еліти, яка могла з цим боротися, не було. Ми піддалися 

інфляції. Тобто були речі позитивні, були негативні, але в цілому тоді ще 

Україна і через управлінський, і через людський фактор не була готова для 
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глибоких масштабних змін…» [6, с. 10]. Саме так, Л.М. Кравчук описує 

складену ситуацію у інтерв’ю журналу «Право України».  

Сам Леонід Макарович усвідомлював відповідальність, яка була 

покладена на нього із обранням на пост Президента, він також чимало зробив і 

для ствердження української держави, і для успішної презентації її світовому 

загалу. «На нас дивиться світ. - Наголошував Президент під час свого виступу 

на четвертій сесії Верховної Ради України 10 грудня 1991 р. – Чи зможемо ми 

утримати ситуацію, чи не зможемо. Якщо уважно почитаємо перші відгуки на 

наші дії, то побачимо, що вони схвальні. Ось я взяв деякі документи. 

Представник держпарламенту США Маргарет Татуайлер заявила вчора, що 

адміністрація Сполучених Штатів задоволена змістом Угоди про створення 

Співдружності Незалежних Держав…» Натомість пізніше Леонід Макарович 

визнавав: «...Сьогодні я бачу, чого я не зробив, бо з боку, і з відстані років, 

видніше. Я мрію проте, щоб нові політики це зробили, а я підказуватиму» [1, с. 

79]. 

Таким чином, незважаючи на недоліки, певну поміркованість та 

обережність у прийнятті політичних рішень, Леонід Макарович Кравчук став 

тією особистістю, яка чимало зробила на посаді Президента для того, аби світ 

дізнався про Україну як про окрему молоду державу. За часів президентства 

Л.М. Кравчука Україна почала формуватися як окрема держава. Вона також 

стала першою державою, що добровільно відмовилася від ядерної зброї, 

засвідчивши в такий спосіб свою добру волю всій світовій спільноті. Нарешті 

саме Президент Л.М. Кравчук забезпечив просування країни по принципово 

новому шляху розвитку, спромігся вирішити чималу кількість болючих 

проблем «без кровопролиття», і в цьому його безумовні заслуги перед 

Україною. 
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МЕДІАЦІЯ ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ АЛЬТЕРНАТИВНОГО 

ВИРІШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ 
Останнім часом набувають значного поширення різноманітні способи 

досудового врегулювання спорів. Таке поширення пояснюється дієвістю цих 
способів та певними перевагами в порівнянні із вирішенням спорів у судовому 
порядку. Це зумовлює зацікавленість вітчизняних юристів – вчених та 
практиків до даного питання.  

Варто зазначити, що існує декілька способів досудового врегулювання 
спорів, а особливе місце серед них займає – медіація. Автори публікацій 
наводять достатній перелік переваг медіації, що дає змогу стверджувати про 
ефективність даного способу та важливості його впровадження в Україні. 
Аналізуючи статті вчених, можна зрозуміти, що медіація не є новим поняттям 
для європейських країн, а в нашій державі вона починає активно 
застосовуватися. Так, наводяться приклади організацій в Україні, що 
займаються досудовим вирішенням спорів та підготовкою медіаторів (фахівців 
із посередництва). Однак, у публікаціях відображається недостатня кількість 
рекомендацій з приводу впровадження, застосування та врегулювання медіації 
в нашій державі. 

Метою статті є аналіз існуючих способів досудового врегулювання 
спорів, встановлення ознак та поняття медіації, вироблення положень, що 
сприятимуть застосування медіації в Україні. 

Форми досудове врегулювання спорів прийнято називати «недержавними 
формами вирішення конфліктів» [2, с.3], або «альтернативним вирішенням 
спорів» [3, с.14]. Альтернативне врегулювання спорів (АВС) — це група 
процесів, за допомогою яких вирішуються спори і конфлікти без звернення до 
формальної системи судочинства [1, c.163]. 

Відомі наступні форми позасудового вирішення правових конфліктів: 
1. Переговори або негоціація спосіб врегулювання правового спору 
безпосередньо сторонами без участі інших осіб [1, с.163]. 
2. Консіліація сутність якої полягає в тому, що особливим чином формується 
комісія примирення, яка визначає предмет спору між сторонами та прагне 
досягнути угоди між ними на взаємовигідних умовах [5, с.75]. 
3. Міні-процес (або міні-суд) являє собою врегулювання спору за участю 
керівників корпорації, юристів і третьої незалежної особи, яка очолює розгляд 
справи. Основна ідея міні-суду полягає у передачі спору в руки представників 
сторін після обміну документами та зауваженнями, що є частиною судового 
розгляду. Міні-суд частіше й успішніше використовують для вирішення спорів 
зі складним фактичним та правовим складом. Суть міні-процесу полягає в тому, 
що юристи, котрі є представниками сторін, представляють свої позиції щодо 
спору перед колегією, яка складається з керівників кожної компанії й 
незалежної особи – консультанта, що був обраний для врегулювання конфлікту. 
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4. Модерація – схожа процедура з медіацією, проте відрізняється від неї тим, 
що на модератора покладено функцію з організації самої процедури: він 
контролює процес, ставить запитання, допомагає дотримуватись певного темпу 
роботи. Модератор лише керує процесом, а сторони вирішують конфлікт 
самостійно [4, с.124]. 

Надалі увага буде зосереджена на такому способі як медіація. Що ж таке 
медіація? Медіація – це явище що з одного боку має новітній характер, тобто є 
надбанням кількох останніх десятиліть. З іншого ж боку медіація має давню 
історію. Ще за часів античності існувала практика використання посередників. 
Їхні вміння використовували в торгівлі у Вавилоні та стародавній Греції. 
Кодекс Юстиніана (529—534 рр. н.е.) визначив посередництво. Першим 
міжнародно-правовим документом, що передбачав процедуру посередництва 
(медіації) стала Вашингтонська конвенція 1965 року [5, с.75]. 

Медіація має наступні ознаки: 
— недержавна форма розв’язання спору; 
— добровільність сторін в обранні посередника (медіатора), в обговоренні 
доказів, у відпрацюванню взаємовигідного рішення; 
— медіатором повинна бути тільки нейтральна особа, яка неупереджено 
ставиться до обох сторін спору і єдиною зацікавленістю якої є компромісне 
рішення між сторонами спору; 
— медіатор сприяє створенню плідного та спокійного діалогу, знижує 
напруження в суперечках; 
— передбачає наявність пропозицій виходу із ситуації, що склалася, від самих 
сторін;  
— медіатор має справу із розумінням, з точки зору, сторони того, що відбулося, 
а не кваліфікує то чи інший факт з позиції норми права;  
— можливість припинення процедури медіації та звернення до суду за 
вирішенням господарського спору; 
— медіатор на відміну від судді, який з’ясовує події минулого, зосереджує 
увагу сторін господарського спору на майбутньому; 
— конфіденційність процедури медіації. 

Остання ознака виявляється досить корисною для сторони, яка не бажає 
розголошувати про її конфлікт, коли таке розголошення завдасть шкоди її 
репутації, що в свою чергу спричинить зменшення доходів. 

Узагальнюючи ознаки медіації стає можливим наведення наступного 
поняття. Медіація – недержавна форма вирішення господарського спору, яка 
ґрунтується на добровільності та конфіденційності й здійснюється нейтральною 
особою – посередником (медіатором), з метою вироблення, у ході 
структурованої процедури, взаємовигідного рішення.  

Отже, для сприяння розвитку медіації в Україні необхідно: 
По-перше прийняття закону, що передбачає: 

— основні поняття посередництва (медіації); 
— вимоги до медіаторів; 
— процедуру медіації, що включає: 
умови, за яких розпочинається медіація та момент початку посередництва; 



142 

права та обов’язки сторін, у процесі медіація, необхідні для створення 
компромісного рішення; 
строки процесу медіації; 
врегулювання припинення медіації, тобто наслідки досягнення згоди між 
сторонами спору й укладення угоди, та наслідки не примирення сторін; 
наявність можливості примусового виконання прийнятого сторонами рішення, 
у разі ухилення однієї сторони від такого виконання. 
— права та обов’язки медіатора; 
— створення органу самоврядування медіаторів, який здійснюватиме 
підготовку медіаторів, підвищувати кваліфікацію вже існуючих, захищати їх 
інтереси, застосовувати санкції до посередників, що порушують вимоги 
законодавства, розробляти та вносити пропозиції щодо вдосконалення 
законодавства про медіацію. 

По-друге, при прийнятті вищезазначеного закону, необхідно 
проаналізувати законодавство інших держав у питанні медіації та практику 
посередництва у зарубіжних країнах, а також таку практику в Україні. 

По-третє, із набранням чинності закону внести зміни до відповідних 
нормативно-правових актів, насамперед, до Господарського процесуального 
кодексу України. 
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ЕВОЛЮЦІЯ ІНСТИТУТУ ГОЛОВИ ДЕРЖАВИ  

В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ 
Одним із головних напрямів становлення та розвитку України як 

демократичної, соціальної, правової держави є визначення ролі і місця глави 
держави у механізмі здійснення державної влади.  

Аналіз останніх публікацій свідчить, що теоретико-методологічні та 
практичні аспекти дослідження інституту президентства висвітлені в наукових 
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роботах Н. Р. Нижник, С. Г. Серьогіної, Ю. Н. Тодики, В. М. Шаповала, В. А. 
Шатіла, В. Д. Яворського та ін. Значний внесок у дослідження інституту 
президентства в механізмі реалізації державної влади зробили відомі в галузі 
права науковці В. Б. Авер’янов, А. С. Автономов, Н. М. Адамович, И. А. 
Алебастрова, Ю. М. Бисага, О. В. Городецький, С. Л. Лисенков, В. І. 
Мельниченко, О. В. Сінькевич, О. В. Совгиря, В. П. Паліюк й інші. 

Відзначаючи вагомий внесок науковців у вивчення визначеної проблеми, 
вважаю за доцільне зауважити, що історико-правовий аспект запровадження 
інституту президентства в Україні в умовах реформування суспільно-
політичної сфери потребує й подальшого ґрунтовного та системного 
дослідження.  

Відтак, метою статті є аналіз історичного становлення, виявлення 
характерних особливостей та проблем розвитку інституту президентства в 
Україні. 

На початку 1990-х років Україна, як і всі пострадянські та 
постсоціалістичні країни, стала перед вибором, яку політичну модель доцільно 
розбудовувати в державі. Більшість політиків дійшли висновку — інститут 
президентства історично виправдав себе в багатьох країнах світу. Тому 
становлення інституту Президента України було ключовим у реформуванні 
державної влади, пов'язаним з проголошенням незалежності України та зміною 
її конституційного ладу. 

До основних підстав введення інституту президентства в незалежній 
Україні можна віднести: 

а) наявність в Україні історичних традицій республіканської форми 
правління та поділу влади, а також досвіду розбудови президентських 
інституцій в політичній історії України (зокрема за часів УНР); 

б) інституціалізація поста Президента СРСР в 1990 році і неможливість 
керівництва СРСР зупинити процес розпаду СРСР; 

в) суб'єктивні підстави введення президентства і обрання Президента 
України були пов'язані із зіткненням інтересів окремих політичних сил, котрі 
були не в змозі на початку 90-х років здобути більшість в парламенті, але мали 
можливість впливати на конкретну особу — Президента [1]. 

Зі здобуттям Україною незалежності на території України і надалі діяла 
нормативна база Української РСР. Це було передбачено Актом проголошення 
незалежності. Проте деякі інститути, як інститут Президента, Кабінету 
міністрів, Верховної Ради України впроваджувались негайно змінами до тоді 
ще Конституції Української РСР. А в подальшому формування правової 
системи України проходило дуже повільно. Закон про Службу Безпеки України 
був прийнятий майже через рік після проголошення незалежності, Конституція 

‒ тільки через п'ять. 

Посада президента була запроваджена змінами до Конституції УРСР 1978 
р. п'ятого липня 1991 р. Згідно з конституцією Президент був главою 
виконавчої влади, пропонував для затвердження Верховною Радою 
кандидатуру Прем'єр-міністра, організовував та ліквідовував Міністерства, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%94%D1%80-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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скасовував акти Кабінету Міністрів, міністерств, надавав на розгляд Верховної 
Ради проект державного бюджету, призначав голову фонду держмайна, 
призначав Представників президента в області, які були головами обласних 
державних адміністрацій (хоча представники президента не мали таких 
повноважень як сучасні голови обласних державних адміністрацій вся влада в 
області до прийняття законів «Про місцеве самоврядування» та «Місцеві 
державні адміністрації» концентрувалась в руках Обласних рад). 

З прийняттям Конституції України 1996 р. Президент формально 
перестав бути главою виконавчої влади. Проте залишив за собою право 
призначати за згодою парламенту прем'єр-міністра, а за його поданням 
призначати міністрів, за Президентом також збереглось право скасовувати акти 
Кабінету Міністрів. Така процедура призначення прем'єр-міністра передбачала, 
що президент повинен був враховувати волю більшості у Верховній Раді. Тому 
новообраний президент Леонід Данилович Кучма, маючи сумний досвід свого 
попередника, здобував прихильність депутатів Ради другого і третього 
скликання та членів кабінету міністрів через приватизацію державних 
підприємств, доступу до магістральних нафто- та газопроводів, компромісами з 
фінансовими групами у парламенті та уряді. Такі депутати, посадовці мали 
зобов'язання не тільки перед українським народом, який вони представляли, але 
й перед президентом [2]. 

Також згідно з новою конституцією та законом від 09.04.1999 № 586-XIV 
«Про місцеві державні адміністрації» Президент втрачав право одноосібно 
призначати тепер уже голів місцевих державних адміністрацій, призначав їх за 
поданням прем'єр-міністра [3]. Це в подальшому призводило до конфлікту 
третього президента Ющенка з прем'єр-міністром Тимошенко. За Конституцією 
1996 р. президент дістав право призначати шістьох членів у новостворений тоді 
ще Конституційний Суд України. Також згідно зі змінами, внесеними у 2001 р. 
до закону «Про судоустрій» (прийнятий ще у 1981 р.), президент дістав право 
призначати суддів на перший випробувальний п'ятирічний строк. 

З конституційною реформою 2004 року Україна стала парламентсько-
президентською республікою. У парламенті формувалась парламентська 
більшість. Її статус оформлювався змінами до Конституції України 1996 р. 
та постановою «Про регламент Верховної Ради України» від 2006 р. і 
парламентська опозиція (статус опозиції, порядок розподілу комітетів 
Верховної ради, порядок формування Тіньового кабінету міністрів майже як у 
Великобританії передбачалося прийняти законом України «Про Парламентську 
Опозицію»). Парламентська більшість визначала особу прем'єр-міністра і 
подавала його Президентові України, а той в свою чергу ще раз вносив 
кандидатуру прем'єр-міністра для затвердження у парламент. Президент не 
вносив на розгляд до парламенту кандидатури міністрів, замість нього це робив 
визначений парламентською більшістю прем'єр-міністр (за винятком міністра 
оборони, міністра закордонних справ). Президентові залишили право вносив на 
розгляд Верховної Ради України кандидатури Генерального прокурора і Голови 
Служби безпеки, проте через конфлікт тодішнього Президента з прем'єр-
міністром, посаду Голови Служби безпеки України довго займали виконуючі 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/ed19960628/page2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2022-10
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/ed20060101/page2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83_%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8E&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83_%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8E&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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обов'язків, а щодо Генерального прокурора точилися «гарячі» дискусії. Хоча в 
президента було право вето на прийняті Верховною Радою України закони та 
провладна більшість в кулуарних домовленостях з фракцією комуністів та 
регіонів в принципових питаннях двома третіми його долала, наприклад, закон 
«Про кабінет міністрів» від 2007 р. який був прийнятий на виконання змін до 
конституції і звужував повноваження Президента України. 

З відміною конституційної реформи 2004 року значення і вага Президента 
України значно посилились. На виконання змін конституції був прийнятий 
новий закон «Про Регламент Верховної Ради України» від 10.02.2010 № 1861-
VI, закон «Про Кабінет Міністрів України» від 2011 р. Президент фактично, 
хоча цього не записано у конституції, став головою виконавчої влади. Маючи 
свою більшість у Верховній Раді України, законопроекти, Кабінету міністрів 
Президента приймаються відразу у другому читанні, з трьох можливих 
передбачених регламентом Верховної Ради України. 

З відміною конституційної реформи 2004 р. значення Парламенту значно 
впали. 

22 лютого 2014 року Верховна Рада України повернула Конституцію 2004 
року, таким чином скасувавши нові повноваження Президента. [Ел. ресурс 2] 

Таким чином, інститут президентства в Україні перебуває у стані 
безперервної трансформації, детермінуючи зміст та інтенсивність перебігу 
політичного життя країни. Підсумовуючи зміни, які відбувалися в обсязі 
повноважень Президента України, слід зазначити, що найвищий рівень їх був 
забезпечений від часу прийняття Конституційного договору і до прийняття 
нової Конституції. Є певна надія, що реалізація політичної реформи стабілізує 
даний інститут, внесе відповідну корекцію в існуючу модель політичної 
системи. 

Література 

1. Вегеш М.М. Політологія. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2008. 
[Ел. ресурс]. — Режим доступу: http://pidruchniki.ws 
2. [Ел. ресурс]. — Режим доступу: http://uk.wikipedia.org 
3. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 № 586-
XIV 

 

Краснокутська Олеся 

студентка 4 курсу юридичного фак-ту 

Наук. кер.: к.ю.н., доц.. Сабадаш В.П. 

 

ТАКТИЧНІ ПОМИЛКИ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС ДОПИТУ  

ЖІНОК: ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ  

Виходячи з того, що природа поділяє все людство на осіб жіночої статі та 

чоловічої, наділяючи при цьому жінок більш чуттєвим сприйманням дійсності, 

необхідно враховувати це для недопущення помилок при проведенні допиту. 

Звідси можна сформулювати певний перелік тактичних рекомендацій для їх 

попередження та проведення більш ефективного допиту. 
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По-перше, необхідно визначити поняття помилки. Загалі помилкою 

визнають щось неточне, невірне, некомпетентне, інакше за існуюче, хибне, 

тобто помилка – це певна дія чи бездіяльність, яка не співпадає з 

загальноприйнятим нормами, вимогами чи стандартами. 

Питаннями методики виявлення тактичних помилок при допиті, в тому 

числі й жінок, займалися в своїх працях такі науковці як А.І. Колесник, 

В.Г. Гончаренко, В.Ю. Шепітько, О.В. Осипова, А.Б. Соловйов, В.П. 

Крамаренко та інші. 

Вивчаючи літературу, присвячену аналізу помилок під час кримінального 

провадження, зокрема О.Б. Соловйова, можна виділити найбільш суттєві їх 

ознаки [1]: 

 таку помилку може вчинити певний суб’єкт, тобто особа, яка проводить 

досудове розслідування (слідчий, прокурор) [2]; 

 така помилка може виникнути лише під час кримінального провадження; 

 наявність певних вимог закону, положень науки криміналістики, які були 

порушені та значно вплинули на результати, рішення чи певні дії;  

 не має навмисного характеру. 

Також, на думку В.П. Крамаренка, слідча помилка – це обумовлена 

обставинами, дефектна форма реагування слідчого на завдання, яке тягне за 

собою певне діяння, проте, через стереотипи та суб’єктивні фактори, 

унеможливлює отримання бажаного результату. Тобто це «відмінність 

бажаного від дійсного»[3].  

Тактичні помилки під час допиту жінок слідчим зустрічаються 

найчастіше.  

Більшість науковців вважає, що підґрунтям цього явища є 

некомпетентність, неуважність та недостатність досвіду особи, яка допитує. 

Наприклад, О.Б. Соловйов причини помилок поділив на суб’єктивні, що 

пов’язані з неналежним проведення слідчих дій, та об’єктивні, пов’язані з 

організацією роботи слідчого [1]. В якості обставин, що обумовлюють 

наявність помилки під час допиту жінок, І.В. Власов виділяє відсутність 

необхідної теоретичної та практичної бази знань та навичок, а також 

моральних, соціальних та інших якостей, які потрібні особі, яка проводить 

допит [4]. 

Наприклад, якщо слідчий не проявить певну делікатність, не підбере 

потрібного тону проведення допиту, то допитувана жінка, яка за своєю 

природою може чутливо сприймати різкі висловлювання чи гучний тон з боку 

інших, взагалі не зможе заспокоїтись та розговорити її не вдасться, до того ж це 

може призвести до її стресового стану. Тому можна дещо відійти від прямо 

прописаної в КПК України процедури допиту, та почати з налагодження 

психологічного контакту, а вже потім запитати чи визнає ця особа себе винною 

та чи бажає дати показання стосовно оголошеної підозри щодо неї. Такий 

підхід з тактичних зображень не спричинить суттєвих процесуальних помилок, 

проте не зможе негативно вплинути на подальше розслідування. 

 Наступною помилкою можна зазначити не складання плану допиту, що є 

обов’язковим елементом криміналістичної тактики. Жіночий характер може 
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бути настільки непередбаченим, що особа, яка проводить допит, під час 

встановлення психологічного контакту, може забути більшу частину питань. 

 Також, для того, щоб слідчому, не довелося вирішувати в екстреному 

порядку певні ситуації, при підготовці до допиту потрібно моделювати 

можливий його хід. Це допоможе більш ефективно, детально встановити 

обставини по справі. Тому не виключається можливість звернення до 

спеціаліста-психолога, який допоможе змоделювати поведінку, враховуючи 

особливості допитуваної особи. 

 Помилки під час проведення допиту, ще можуть бути пов’язані з 

особистим ставленням слідчого до допитуваної. Це може виражатися в рівні 

симпатії чи антипатії, некоректності питань, що ставляться, їх непослідовність, 

нечіткість, перериванні допитуваної під час її розповіді. Є.В. Морозова у своїх 

рекомендаціях пропонує у разі таких ситуації знижувати рівень емпатії чи 

навпаки, що сприятиме більш ефективному процесу отримання інформації [5]. 

 Певним чином, при проведенні допиту, потрібно звертати увагу на жести, 

міміку, інтонацію голосу, поведінку, тобто на зовнішні прояви 

психосоматичного стану, бо для жінок є характерним стримувати емоції. З цією 

метою можна застосовувати відео зйомку. До того ж, такий підхід до 

проведення допиту деякою мірою дисциплінує й особу, яка його проводить. 

 Під час аналізу тактичних помилок, неможливо не зазначити 

психологічні. Наприклад, в будь-якій ситуації жінка завжди буде бачити в 

слідчому чоловіка, тому йому потрібно мати відповідний зовнішній вигляд, не 

забувати про правила ведення бесіди та такт, бо інакше знайти підхід до 

допитуваної буде значно важче. 

  Отже, на наш погляд, недопущення тактичних помилок в ході проведення 

допиту жінки значно спростить процедуру отримання доказів та необхідних 

фактів по справі під час досудового розслідування. Базові знання ведення 

бесіди, тактовність, вміння володіти собою, а також основи психології 

допоможуть запобігти недостовірності отриманих даних або їх неповноти.  
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЦЕСУ: 

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДОКТРИНАЛЬНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

Основи законодавчого процесу в Україні закладені у основоположних 

засадах, тобто принципах законодавчого процесу. Дані принципи 

досліджуються і визначаються вченими-юристами як українськими, так і 

зарубіжними. Розглянемо думки українських вчених. 

Серед українських вчених, котрі досліджували принципи законодавчого 

процесу слід зазначити таких як: С.В. Бобровник, Ю.М. Грошовий, А.П. Заєць, 

Л.М. Легін, А.С. Олійник, З.О. Погорєлова, В.Ф. Погоріло, В.Я Тацій, В.Е. 

Теліпко, Ю.С. Шемшученко. 

Щодо загальнотеоретичного поняття, то О.Ф. Скакун зазначає, що 

принципи права — це об'єктивно властиві праву відправні начала, незаперечні 

вимоги (позитивні зобов'язання), які ставляться до учасників суспільних 

відносин із метою гармонічного поєднання індивідуальних, групових і 

громадських інтересів. Іншими словами, це є своєрідна система координат, у 

рамках якої розвивається право, і одночасно вектор, який визначає напрямок 

його розвитку [1, с.222]. 

А.С. Олійник до принципів законодавчої діяльності відносить: 

конституційність законодавчої діяльності; відповідність законів вимогам права 

як загальній мірі свободи, рівності та справедливості у суспільстві; пріоритет 

загальновизнаних принципів і норм міжнародного права перед нормами законів 

України; демократизм законодавчої діяльності; системність, наукова 

обґрунтованість; соціальна доцільність, планування законодавчої діяльності; 

гласність законопроектних робіт [2, с.8]. 

В.Е. Теліпко зазначає, що в юридичній науці виділяють чотири основні 

принципи законодавчої діяльності:  

• принцип адекватного відображення нормативно-правових потреб;  

• принцип понятійної визначеності;  

• принцип модальної збалансованості;  

• принцип ретрибутивної забезпеченості [3, с.258]. 

Принцип адекватного відображення нормативно-правових потреб. У 

демократичному суспільстві об’єктивно необхідне визначає логічний прошарок 

законодавчого процесу. Кожна правова норма повинна мати свій логічний 

фундамент, зміст її має бути визначено закономірностями суспільного 

розвитку, обумовлено його реальними потребами [3, с.258]. 

Принцип понятійної визначеності. Мова закону єдиний спосіб 

вираження думки законодавця, а правотворче мислення лежить в основі 

законодавчої діяльності. тож мова — основний засіб формулювання правової 

норми [3, с.259]. 
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Принцип модальної збалансованості. Модальний феномен будь-якої 

нормативної реальності виражається, як правило, в модусах: «дозволено», 

«обов’язково», «заборонено» і т. ін. правового характеру ці модальні 

сполучення набувають у суспільних відносинах, однією із сторін яких виступає 

влада. ефективність функціонування таких відносин обумовлена тим, наскільки 

збалансовані, тобто в якому логічному відношенні знаходяться складові 

частини правової модальності, як вони узгоджуються між собою. Нормальне, 

соціально здорове законодавство — не довільний набір тієї чи іншої кількості 

нормативів. Кожен модус має конкретні логічні передумови. Будь-яке, навіть 

найменш значуще протиріччя в законодавстві — це функціональна похибка, 

прогалина, що деформує і дестабілізує правозастосовний процес [3, с.259]. 

Принцип ретрибутивної забезпеченості. Ретрибутивна забезпеченість є 

функціональною специфікою права, умовою його ефективної дії [3, с.260]. 

Слід зазначити, що принципи котрі виділив Теліпко В.Е. сформульовані 

виходячи з наукових термінів, хоча за загальним правилом основні засади 

формулюються так, щоб вже із самої назви принципу був зрозумілий і прозорий 

його зміст. 

Також можна зазначити, що основою системи принципів законодавчого 

процесу є положення Конституції України: про верховенство права; визнання 

народу носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні; визнання 

людини, її життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканності і безпеки 

найвищою соціальною цінністю; визнання чинних міжнародних договорів, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, частиною 

національного законодавства [4].  

Зазначені принципи є найбільш загальними та підходять для багатьох 

галузей права, адже вони визначені в Конституції України. Загалом, деякі вчені 

їх так і називають - «конституційні принципи». 

Також, Л.М. Легін у своєму дослідженні звертає увагу на те, що 

законодавчий процес здійснюється на основі вироблених теорією і закріплених 

у законодавстві й практиці принципів: законності; демократизму; гласності; 

наукової обґрунтованості; системності і узгодженості; урахування суспільної 

думки; професіоналізму; техніко-юридичної досконалості [5, 81].  

Також О.Ф. Скакун зазначає, що принципи права слід відрізняти від 

норм-принципів, тобто принципів, які прямо закріплені у нормах права та 

являють собою внутрішній зміст цих норм [1, с.222]. Звичайно дана розбіжність 

є очевидною. 

Слід зробити зазначити, що у загальній теорії права також поділяють 

принципи на: загальні та спеціальні. Виходячи з даної класифікації серед 

вищезазначених принципів, на мою думку основні засади, котрі виділив Легін 

Л.М. та Олійник А.С. слід вважати загальними, а перелік, котрий зазначив 

Теліпко В.Е. - спеціальними.  

Можна зробити висновок, що в науці немає єдиного визначеного переліку 

принципів створення нормативно-правових актів вищої юридичної сили, тобто 

законодавчого процесу. 
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ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ  

ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ 

Громадський контроль є важливим чинником забезпечення законності у 

сфері державного управління, механізмом участі громадян в управлінні 

державними справами. Від рівня його впливу на суспільно-політичне життя та 

на органи державної влади можна визначити рівень демократичності тієї чи 

іншої країни. Він сприяє реальній появі у неї тих ознак правової держави, які 

передбачають рівність особи і державних структур перед законом, 

відповідальність як особи, так і державних структур за правопорушення. 

Громадський контроль являє собою засіб саморегуляції громадської 

життєдіяльності, що за допомогою прийнятих у суспільстві соціальних 

цінностей і норм забезпечує упорядковане формування всіх його компонентів 

[1, с. 102]. 

Проблема контролю перебуває в осередді будь-якого державного 

інституту, адже він, уособлюючи політичну владу, є для громадянина і для 

всього суспільства необхідністю і ризиком, захистом і загрозою. Суспільство 

бажає, щоб правоохоронна система була сильною та ефективною для 

підтримання громадського порядку і запобігання злочинності. Одночасно воно 

вимагає, щоб влада правоохоронних органів контролювалася і була обмеженою 

для того, щоб незаконно не обмежувати свободи громадян. Рішенням тут є 

компроміс.  

Для країн, політична система яких є демократичною, одну із ключових 

складових державної політики у сфері забезпечення національної безпеки 

становить громадський контроль за діяльністю правоохоронних органів, а саме 

органів внутрішніх справ України (міліцією). Ефективність діяльності 

інститутів громадянського суспільства щодо контролю за правоохоронними 

органами є ознакою реальної демократії, слугує перепусткою до входження 
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держави до європейського співтовариства. Можна сказати, що саме дієвість 

громадського контролю за діяльністю правоохоронних органів і являє собою 

індикатор сталого демократичного розвитку держави. 

Вплив громадських інститутів на державну політику в будь-якій сфері, у 

першу чергу, залежить від загального рівня суспільної організації, готовності й 

спроможності громадян та об’єднань громадян на практиці реалізувати 

задекларовані Конституцією України та законами України демократичні права і 

свободи [3]. 

С.Ф. Денисюк зазначає, що, як держава, так і громадянське суспільство 

повинні мати однакові повноваження, в результаті чого громадянське 

суспільство зможе ефективно боротися зі зловживаннями в сфері державного 

управління, оскільки буде контролювати діяльність державного апарату, 

допомагати виявляти правопорушення, які вчинюються у процесі 

функціонування державної влади, зокрема органів внутрішніх справ України. 

Що стосується чинного законодавства, то термін «громадський контроль» 

використовується у понад двохсот нормативно-правових актів, проте, поняття 

його невизначене, він досить часто ототожнюється із самоврядними контролем 

та цивільним контролем, що характерно і для наукової літератури [4, с.55]. 

Правомочність громадського контролю визначена у законодавчих актах, 

які регламентують діяльність правоохоронних органів, насамперед, під час 

закріплення у них таких принципів їх функціонування як гласність та 

відкритість. Наприклад, принцип гласності (відкритості) визначений у п. 5 ст. 6 

Закону України «Про прокуратуру» [6]; ч. 2 ст. 3 Закону України «Про Службу 

безпеки України» [7] та в багатьох інших законодавчих актах, які 

регламентують діяльність правоохоронних органів.  

Варто відзначити й те, що в деяких законодавчих актах закріплено такий 

принцип їх діяльності як «відкритість для демократичного цивільного 

контролю» (ст.3 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» 

[8] та інші). Не підлягають розголошенню відомості, що становлять державну 

або службову таємницю» [10]. 

Усі силові структури повинні бути сильними, постійно модернізуватися, 

перебувати під цивільним контролем і діяти в рамках закону, відчувати 

громадське визнання своєї діяльності та своєї значущості. 

Ще однією із поширених форм громадського контролю, відповідно до 

Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., є звернення 

громадян. За допомогою цього механізму громадяни у режимі зворотного 

зв’язку повідомляють правоохоронні органи, зокрема органи внутрішніх справ 

України (міліцію) про виконання, невиконання або неналежне виконання ними 

або підвідомчими їм органами чи установами правоохоронних функцій та 

вимагають вжиття відповідних заходів, а також відстоюють свої права та 

законні інтереси. 

Не менш важливою формою громадського контролю за діяльністю 

правоохоронних органів є створення та функціонування Громадських рад.  
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Але, не зважаючи на достатньо широкі повноваження, рішення 

Громадської ради носять рекомендаційний характер, хоча і є обов’язковими для 

розгляду. 

Громадський контроль за діяльністю правоохоронних органів, у тому 

числі органів внутрішніх справ, буде успішною і результативною формою 

участі громадян в управлінні внутрішньої безпеки держави за таких умов: 

- усвідомлення правоохоронними органами, органами публічної влади та 

посадовими особами усіх рівнів необхідності існування громадського контролю 

як невід’ємної складової системи публічного управління (як зворотний зв’язок 

та зовнішнє оцінювання); 

- усвідомлення громадянами, громадськими об’єднаннями, територіальними 

громадами своєї відповідальності за стан справ на власній території, що має 

спонукати найбільш активних та небайдужих членів суспільства добровільно 

брати участь у здійсненні громадського контролю; 

- наявність розвиненої законодавчої бази, що передбачає обов’язковість для 

правоохоронних органів, органів влади залучати представників громадськості 

до вироблення та реалізації публічної політики на усіх стадіях підготовки, 

ухвалення та виконання управлінських рішень, а також містить дієздатні 

механізми громадського контролю [3]. 

Однак, у той же час необхідно звернути увагу на те, що громадянами або 

громадськими організаціями, які здійснюють громадський контроль за 

діяльністю органів внутрішніх справ України, необхідно здійснювати зазначену 

діяльність тільки у правовому полі, при цьому не провокуючи поведінку 

посадових осіб ОВС на здійснення протизаконних дій.  
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СПЕЦИФІКА ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ АВТОРА  

ТВОРУ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 

Інститут авторського права виступає важливим фактором, який сприяє 

найбільш повному та всебічному розвитку образотворчого мистецтва, бо 

складається з сукупності правових норм, які забезпечують регулювання 

суспільних відносин, що виникають в процесі створення, використання та 

охорони творів літератури, науки та мистецтва [2, c.125]. Твори образотворчого 

мистецтва (далі – твори) є важливим об’єктом регулювання авторського права. 

Метою статті є виявлення специфіки особистих немайнових прав автора 

твору образотворчого мистецтва. 

Основними законодавчими джерелами, які закріплюють правові основи 

авторського права на твір образотворчого мистецтва, є Цивільний кодекс 

України, Закон України «Про авторське право та суміжні права» (далі – Закон). 

Законодавче закріплення твору як дефініції, питання практичної реалізації 

права слідування та права доступу до твору, механізм захисту та охорони, 

майнові та особисті немайнові права зокрема, не досить детально 

регламентується чинним законодавством. Даній проблематиці присвячені 

наукові дослідження В.А. Кабатова, Є.Л. Вакмана та І.А. Грінгольца, У.К. 

Іхсанова, О.А. Підопригори, О.О. Підопригори, О.Д. Святоцького, О.П. 

Сергєєва, Р.Б. Шишки, Г.В. Чурпіти та інших фахівців. 

Відповідно до Закону твором образотворчого мистецтва визначається 

скульптура, картина, малюнок, гравюра, літографія, твір художнього (у тому 

числі сценічного) дизайну тощо. Авторське право на твори образотворчого 

мистецтва в об’єктивному розумінні – це система правових норм, які 

регулюють суспільні відносини, що виникають внаслідок створення і 

використання творів образотворчого мистецтва. Авторське право на твори 

образотворчого мистецтва у суб’єктивному розумінні – система особистих 

немайнових та майнових прав, які належать автору твору образотворчого 

мистецтва або його правонаступникам у зв’язку зі створенням та 

використанням творів мистецтва даної категорії [1, c.9]. Як об’єкт авторського 

права твір образотворчого мистецтва характеризується двома ознаками: 

творчим характером та вираженням в об’єктивній формі [1, c.10]. Особисті 

немайнові права автора твору образотворчого мистецтва – абсолютні 

суб’єктивні права, які безстроково охороняють приналежність твору живопису, 

скульптури, графіки тощо його дійсному авторові, надаючи останньому 

можливість розпорядження твором для задоволення немайнових інтересів в 

межах, встановлених законом [1, c.12]. 

До особистих немайнових прав на твір образотворчого мистецтва згідно 

із Законом [3] належать: 1) вимагати визнання свого авторства шляхом 

зазначення належним чином імені автора на творі і його примірниках і за будь-

якого публічного використання твору, якщо це практично можливо – полягає в 
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тому, що тільки справжній творець вправі називати себе автором твору, а всі 

інші особи, що використовують твір, зобов’язані зазначати його ім’я [2, c.125] 

(так, доречно для творів образотворчого мистецтва вказувати ім’я, псевдонім, 

назву свого твору, ставити підпис на своєму творі); 

2) забороняти під час публічного використання твору згадування свого 

імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом – не допускається 

без дозволу автора супроводжувати твір при його виданні ілюстраціями, 

передмовами, післямовами, коментарями і будь-якими іншими поясненнями, 

доповнювати або скорочувати твір [4, c.5]; анонім за власним бажанням може 

будь-коли перестати ним бути; 

3) вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма 

замість справжнього імені автора на творі і його примірниках і під час будь-

якого його публічного використання. Право на ім’я багато в чому ідентично 

праву авторства, оскільки визнання права авторства означає, що автору 

належить право називати себе так, як він того забажає [5, c.253]; 

4) вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому 

перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому 

посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора. Навіть якщо 

автор передав одне з своїх майнових прав – право на переробку – іншій особі , у 

нього залишається особисте немайнове право контролювати таку переробку з 

тим, щоб не було перекручено або спотворено зміст його твору. Право на 

недоторканність ідентично праву на переробку, вони лише по-різному 

формулюють заборону переробки твору без дозволу автора. Ідентичність цих 

двох прав означає, що право на недоторканність має майновий характер. Право 

на захист репутації автора є особистим немайновим правом і його призначення 

полягає в тому, щоб запобігти спотворення змісту твору, переробку якого автор 

дозволив. Іншими словами, право на захист репутації діє навіть тоді, коли право 

на переробку або право на недоторканність вичерпано [5, c.257]. 

Особисті немайнові права автора не можуть бути передані (відчужені) 

іншим особам [3]. 

Отже, твори образотворчого мистецтва як об’єкти регулювання 

авторського права мають певні особливості, які потребують законодавчої 

конкретизації, щодо низки немайнових прав. 
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СТ. 364  

КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ  

Основною концепцію злочинів у сфері службової діяльності, на наш 

погляд, є те, що вони за своєю юридичною природою не стільки професійні, 

скільки управлінські.  

У Кримінальному кодексі України (далі КК України) вже 

криміналізовано злочини у сфері професійної діяльності, які слід зарахувати до 

групи посадових злочинів, тобто тих, що вчинюються особами, які перебувають 

на посадах, не пов’язаних з виконанням адміністративно-господарських чи 

організаційно-розпорядчих функцій та не виконують їх за спеціальним 

повноваженням і не є представниками влади чи органів місцевого 

самоврядування.  

Окремі питання кримінально-правового дослідження злочинів у сфері 

службової діяльності розглядались такими вченими, як: П.С. Берзін, 

О.П. Горпинюк, В.Д. Гулкевич, Ю.І. Дем’яненко, О.О. Дудоров, 

О.В. Красненкова, С.Я. Лихова, О.Е. Радутний, С.О. Харламова. та ін. 

Однак, незважаючи на пильну увагу до проблеми, чимало її аспектів все 

ще не висвітлені на належному рівні, потребують науково-теоретичного 

осмислення. Тим більше, що 21 лютого 2014 року законодавець вніс зміни у 

розділ XVII КК України «Злочини у сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг», виключивши з нього ч. 3 

ст. 364 КК України та виклавши у новій редакції ст. 365 КК України [1]. 

Метою статті є кримінально-правовий аналіз ст. 364 КК України. 

Відаовідно до ч. 1 ст. 364 КК України, зловживання владою або 

службовим становищем – це умисне, з метою одержання будь-якої 

неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи 

використання службовою особою влади чи службового становища всупереч 

інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом 

правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи 

громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб [2, c. 543]. 

Зловживання владою або службовим становищем визнається злочином за 

наявності трьох спеціальних ознак в їх сукупності:  

• використання службовою особою влади чи службового станови¬ща 

всупереч інтересам служби;  

• вчинення такого діяння з корисливих мотивів чи в інших особистих 

інтересах або в інтересах третіх осіб;  

• заподіяння такими діями істотної шкоди охоронюваним законом правам 

та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або 

інтересам юридичних осіб.  
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Відсутність однієї із зазначених ознак свідчить про відсутність складу 

злочину, передбаченого ст. 364 КК України. 

З об'єктивної сторони цей злочин може мати такі форми: 1) зловживання 

владою, що завдало істотної шкоди; 2) зловживання службовим становищем, 

що завдало істотної шкоди. 

Під зловживанням владою слід розуміти умисне використання 

службовою особою, яка має владні повноваження, всупереч інтересам служби 

своїх прав щодо пред'явлення вимог, а також прийняття рішень, обов'язкових 

для виконання іншими фізичними чи юридичними особами. Зловживати 

владою може як представник влади, так і службова особа, яка виконує 

організаційно-розпорядчі обов'язки, оскільки остання також має владні 

повноваження, що розповсюджуються на підпорядкованих їй осіб. 

Зловживання службовим становищем — це будь-яке умисне ви-

користання службовою особою всупереч інтересам служби своїх прав і 

можливостей, пов'язаних з її посадою. У цілому зловживання службовим 

становищем — це більш широке поняття, воно охоплює зловживання владою, 

оскільки використовувати всупереч інтересам служби службова особа може і 

владні права та можливості, якщо вона ними наділена. 

Зловживання владою або службовим становищем передбачає наявність 

взаємозв'язку між службовим становищем винного і його поведінкою, яка 

виражається в незаконних діях або бездіяльності. Службова особа при 

зловживанні у будь-якій формі прагне скористатися своїм службовим 

становищем, яке передбачає як наявність передбачених законами та іншими 

нормативно-правовими актами повноважень (прав і обов'язків), так і наявність 

фактичних можливостей, які надає їй сам авторитет посади (її загальновизнана 

вага, важливість, впливовість). 

Словосполучення “всупереч інтересам служби” передбачає, що службова 

особа не бажає рахуватися з покладеними на неї законом чи іншим нормативно-

правовим актом обов'язками, діє всупереч їм, не звертає увагу на службові 

інтереси.  

Під інтересами служби слід розуміти, насамперед, інтереси дер¬жави 

взагалі, і крім того, інтереси певного органу, підприємства, Установи або 

організації, що не суперечать, не протиставляються інтересам держави. Тому дії 

службової особи, вчинені у вузьковідомчих інтересах на шкоду 

загальнодержавним інтересам чи інтересам інших підприємств, установ та 

організацій, також можуть визнаватися вчиненими всупереч інтересам служби. 

Суб'єктом зловживання владою або службовим становищем може бути 

лише службова особа.  

З суб'єктивної сторони цей злочин характеризується умисною або 

змішаною формою вини. 

Корисливий мотив, інші особисті інтереси та інтереси третіх осіб є 

обов'язковими ознаками зловживання владою або службовим становищем і 

підкреслюють той факт, що цей злочин може бути вчинено під впливом саме 

таких спонукань. Корисливий мотив можна визначити як прагнення службової 
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особи шляхом зловживання владою або службовим становищем отримати 

незаконну матеріальну вигоду (отримати майно, майнові права, звільнитися від 

особистих майнових витрат тощо). 

Інші особисті інтереси як мотив зловживання владою чи службовим 

становищем полягають у прагненні отримати вигоду немайнового характеру, 

обумовлену такими спонуканнями, як кар'єризм, заздрість, протекціонізм, 

бажання отримати взаємну послугу, заручитися підтримкою у вирішенні якого-

небудь питання, приховати свою некомпетентність і т. п. Інші особисті інтереси 

можуть проявитися і у зв'язку з бажанням помститися кому-небудь, отримати 

перевагу у недобросовісній конкурентній боротьбі та ін [3, с. 443].  

Інтереси третіх осіб необхідно розуміти як такі, що не охороняються у 

даному випадку законом. Прагнення їх задовольнити є своєрідним аморальним 

мотивом службової особи. Таке бажання може збігатися, наприклад, з 

негативним розумінням кар'єризму, наведеним вище, якщо кар'єра залежить від 

третьої особи, або проявитися у незаконному наданні послуг, переваг родичу, 

знайомому, звільненні їх від передбачених законом обов'язків, догідництві 

перед начальником і тощо. Третіми особами можуть бути родичі, приятелі, 

знайомі, начальники службової особи, які бажають разом з останньою 

скористатися правами, які належать їй за посадою, або пов'язаними з посадою 

можливостями. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ОСОБИ  

ПОТЕРПІЛОГО ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ 

СТАТЕВИХ СТОСУНКІВ 

Важливе значення криміналістичного дослідження жертви злочину 

неодноразово підкреслювалася в правовій літературі. Характеристика особи 

потерпілого визначається як один з основних структурних елементів 

криміналістичної характеристики злочинів певного виду. За допомогою 
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використання спеціальних психологічних знань можна одержати дані, що 

дають змогу зрозуміти і правильно оцінити особливості психічної діяльності та 

поведінки людей. А це має значення для висновків правового характеру. 

Питання психологічних особливостей особистості потерпілого у своїх 

працях досліджували українські вчені (Д.О. Александров, В.Г. Андросюк,  

В.Г. Гончаренко, Ю.М. Грошевий, І.І. Котюк, В.Я. Марчак, О.Б. Загурський, 

Л.І. Казміренко, В.О. Коновалова, М.В. Костицький, В.П. Шибіко, В.Т. Нор, 

В.В. Кощинець, Є.Д. Лук’янчиков, В.Т. Маляренко, В.С. Медведєв,  

Л.Д. Удалова, В.Ю. Шепітько, та ін.) та російські (С.М. Абельцев, Ю.М. 

Антонян, А.І. Вінберг, О.О. Ейсман, М.М. Коченов, В.В. Нагаєв,  

Т.В. Сахнова, Ф.С. Сафуанов, О.Д. Ситковська) та інші науковці. 

Складність розслідування злочинів, передбачених ст.152 Кримінального 

кодексу України, полягає передусім у тому, що потерпіла особа, як правило, 

заперечує проти розголошення факту зґвалтування, і в зв’язку з цим нерідко 

висуває клопотання про зберігання таємниці самої події від близьких та інших 

осіб (подруг, товаришів по роботі, членів родини). Таке клопотання, іноді 

досить обґрунтоване, в цілому ускладнює процес розслідування. Складність 

розслідування цих злочинів зумовлена також тим, що потерпіла особа, як 

правило, психологічно не підготовлена до викладення подробиць зґвалтування, 

на її поведінку часто впливають такі чинники, як сором, страх, матеріальна або 

службова залежність, що, у свою чергу, потребує особливого підходу до 

встановлення психологічного контакту між нею та слідчим. Розслідування 

ускладнюється також тим, що потерпіла особа іноді тривалий час після 

зґвалтування не звертається із заявою до слідчих органів. Несвоєчасність 

подання заяви ускладнює розшук злочинця і встановлення самого факту 

злочину [1].  

Потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій 

кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової 

шкоди [2]. Основними важливими характеристиками потерпілих від злочинів 

проти моральності у сфері статевих стосунків, які мають криміналістичне 

значення, є: інтелектуальний і фізичний розвиток; коло зв’язків; вік і пов’язані з 

ним особливості психіки; сімейний стан; рід занять; наявність окремих 

фізичних і психічних вад. Ці властивості характеризують поведінку особи 

потерпілого поза зв’язком зі вчиненим щодо нього злочином. 

На поведінку потерпілого в момент вчинення злочину можуть впливати 

різні фактори: 

1) вплив довкілля; 

2) індивідуальні особливості.  

Такі особливості особи характеризуються типом вищої нервової 

діяльності потерпілого, рисами його характеру та інше. Важливе значення в 

поведінці потерпілого у справах про статеві злочини має його життєвий досвід, 

правосвідомість, а саме: знання закону, своїх прав та обов’язків [3]. 

На думку О.К. Черновського домінуючими щодо сталості й значущості у 

структурі морально-психологічного складу потерпілих є такі якості, як агресія, 
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деспотизм стосовно близьких, схильність до вживання алкоголю, статева 

розпущеність, нерозбірливість у виборі знайомих, наприклад, унаслідок 

схильності до веселих розваг при невиправданій обставинами довірливості. 

Більшість з них зумовлюють вчинення різноманітних за характером злочинів. 

Вивчення психофізіологічних властивостей потерпілого, сили, рухомості 

нервових процесів, типу вищої нервової діяльності, темпераменту допомагає 

визначити можливість учинення потерпілим тих чи інших дій, а взагалі – 

створити правильну картину події. Ці якості необхідно враховувати під час 

установлення психологічного контакту з потерпілим під час його допиту в суді. 

Дії злочинця, наслідки злочину часто приводять потерпілого до стану 

сильного душевного хвилювання, збудження, страху, тяжкої депресії, обурення, 

гніву, відчаю, розгубленості. Без урахування цих особливостей, їх правильного 

психологічного аналізу, зняття стресового стану потерпілого важко 

розраховувати на повноту та правильність його показань [4]. 

Під час судового засідання потерпілому часто вдається згадати якісь 

суттєві обставини, про які він не повідомив органам досудового слідства. 

Допитуючи потерпілого в судовому засіданні, потрібно враховувати його 

фізичний та психічний стан, стараючись не заподіяти йому зайвих 

психологічних травм, вияснити, чи він переконаний у правильності своїх 

свідчень. Треба мати на увазі, що часті згадування події і пов’язані з нею 

переживання активізують мисленнєві процеси потерпілого, посилюють його 

прагнення знайти винних. Тому потерпілі схильні часто висувати самостійні 

версії про те, хто і чому вчинив злочин. Допускаючи, що багато з таких 

припущень не ґрунтуються на будь-яких фактичних даних, необхідно взяти до 

уваги. По-перше, це допомагає встановленню психологічного контакту. По-

друге, версія потерпілого може мати логічний зміст [4]. 

Отже, можемо дійти висновку, що для найбільш ефективного проведення 

слідчих дій щодо виявлення й розслідування злочинів у сфері статевих 

стосунків є вивчення особи потерпілого, що значною мірою допомагає зібрати 

достовірну інформацію стосовно особи злочинця, способу вчинення злочину та 

інших важливих обставин кримінального провадження. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ СУБ’ЄКТИВНИХ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ  

ЯК СКЛАДОВИХ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

СТАТУСУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 

Не секрет, що саме юридичні особи є одним із найактивніших учасників 

адміністративних правовідносинах, які приймають у них участь у якості органів 

публічної адміністрації, підприємств, товариств та організацій, що 

представляють приватний сектор, закладів освіти та охорони здоров’я, 

громадських об’єднань тощо. Однак, на жаль, варто констатувати, що лише в 

окремих наукових роботах в сфері адміністративного права приділяється 

достатня увага проблематиці, пов’язаній з участю юридичних осіб в тих чи 

інших адміністративно-правових відносинах, а питання адміністративно-

правового статусу юридичних осіб ґрунтовно не вивчались. Отже, варто 

констатувати відсутність в адміністративно-правовій доктрині 

загальновизнаних або бодай уніфікованих засад визначення адміністративної 

правосуб’єктності юридичних осіб як самостійних суб’єктів адміністративного 

права, їх суб’єктивних прав та обов’язків. 

Враховуючи існуючий вакуум, пропонується на підставі узагальнення 

існуючих класифікацій адміністративних прав та обов’язків, власний варіант 

класифікації прав та обов’язків юридичних осіб у сфері публічного 

адміністрування. Зокрема, права та обов’язки юридичних осіб можна 

розподілити за такими критеріями: 

1) залежно від наявності у юридичної особи владних повноважень: 

 права та обов’язки (компетенція та повноваження) органів публічної 

адміністрації (видавати адміністративні акти, здійснювати контроль за їх 

виконанням, видавати дозволи та ліцензії, обов’язок діяти в межах Конституції 

та законів України, обов’язок дотримуватися прав приватних осіб у публічних 

відносинах, обов’язок забезпечення нормативно-правового регулювання тощо). 

Які, у свою чергу, залежно від самостійності прийняття рішень поділяються на: 

 імперативні, чітко визначені повноваження, що не передбачають 

самостійності органу публічної адміністрації при прийнятті певного рішення 

(обов’язок анулювати дозвіл суб’єкта господарювання на впровадження нових 

технологій у випадку виявлення порушень правил пожежної безпеки, що може 

призвести до виникнення пожежі або створення перешкод у її гасінні та 

евакуації людей, обов’язок видати припис про усунення допущених 

правопорушень у разі публічного оголошення керівними органами політичної 

партії наміру вчинення нею дій, за які законами України передбачена юридична 

відповідальність тощо);  

 дискреційні повноваження, тобто повноваження щодо реалізації 

адміністративного розсуду, коли вони не передбачають обов’язків органу 

узгоджувати свої рішення з будь-яким іншим суб’єктом та пов’язані із певною 

«альтернативністю» норми у визначенні меж можливих дій або бездіяльності 
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органу (наприклад, право встановлювати певні пільги при сплаті податків, 

право обирати та призначити відповідний вид адміністративного стягнення за 

наявності альтернативи у санкціях тощо). 

 права та обов’язки юридичних осіб, не наділених владними 

повноваженнями (зокрема, право на одержання адміністративної послуги, 

право подавати позов через адміністративний суд на дії (бездіяльність) та 

рішення органів публічної адміністрації та їх посадових осіб, право на 

звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування тощо). 

2) залежно від підстав виникнення: 

 легальні – права та обов’язки, які закріплені адміністративним 

законодавством (обов’язок одержання відповідної ліцензії або дозволу на 

певний вид господарської діяльності, право на оскарження податкового 

повідомлення-рішення тощо); 

 договірні – права та обов’язки, що закріплені адміністративним 

договором (зобов’язання щодо виконання робіт, надання послуг, виконання 

умов адміністративного договору у встановлені ним строки, право на 

дострокове розірвання договору, його пролонгацію тощо). 

3) залежно від обсягу адміністративної правосуб’єктності: 

 загальні права та обов’язки, характерні для всіх юридичних осіб, 

незалежно від форми власності та організаційно-правових форм (право вступу у 

правовідносини, обов’язок нести адміністративну відповідальність, обов’язок 

виконання рішення суду, в тому числі адміністративного тощо); 

 спеціальні права та обов’язки, ті, що характерні для окремих груп 

юридичних осіб, різних організаційно-правових форм, форм власності тощо 

(зокрема, право громадських об’єднань на участь у регуляторній політиці, 

застосовувати заходи адміністративного примусу, обов’язок одержання ліцензії 

на певний вид господарської діяльності, обов’язок сплачувати відповідний 

податок залежно від виду діяльності (наприклад, сплата акцизного збору). 

4) за характером правових норм що їх закріплюють: 

 матеріальні права та обов’язки (наприклад, право політичної партії 

використовувати державні засоби масової інформації, обов’язок виконання 

приписів органів публічної адміністрації); 

 процесуальні права та обов’язки (наприклад, право оскаржувати судові 

рішення у частині, що стосується їхніх інтересів, обов’язок добросовісно 

користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати 

процесуальні обов’язки тощо). 

 Справедливим буде, зазначити, що вказаний перелік критеріїв 

класифікації прав та обов’язків юридичних осіб не є вичерпним та є своєрідним 

закликом до наукової спільноти щодо активізації науково-пошукової діяльності 

цій сфері питань. 
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КОНФІСКАЦІЯ В АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОМУ ПРАВІ 

Відповідно до Конституції України побудова правової держави 

передбачає визнання, дотримання й захист прав і свобод людини і громадянина. 

Важлива роль у їх забезпеченні належить публічній адміністрації. Разом із цим 

Основний Закон допускає, що в окремих випадках до правопорушників та їх 

майна можливе застосування заходів адміністративного примусу. При цьому у 

деліктному законодавстві, що визначає порядок застосування заходів 

адміністративно-процесуального примусу, в основному деталізуються 

положення щодо огляду, адміністративного затримання тощо, а порядок та 

умови конфіскації майна, її процесуальне оформлення визначаються 

загальними нормами та не мають чіткої регламентації. Така ситуація є 

небезпечною оскільки може призводити до неправильного застосування 

вказаного виду стягнення, а, отже, призводити до порушення принципу 

відповідності покарання протиправним діям особи. 

Ці причини зумовлюють, з одного боку, актуальність розгляду теми, а з 

іншого – вказують на необхідність комплексного дослідження конфіскації 

предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом 

адміністративного правопорушення в адміністративно-деліктному провадженні.  

У вітчизняній та зарубіжній юридичній літературі питанням застосування 

конфіскації як виду адміністративного стягнення в різні часи приділяли увагу 

такі фахівці, як: В.Б. Авер’янов, А.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, Т.О. Коломоєць, 

В.К. Колпаков, О.Є. Луньов, В.К. Шкарупа, С.М. Штефан та інші. Разом із тим, 

незважаючи на те, що питаннями застосування конфіскації займалася значна 

кількість науковців, багато проблем сьогодні залишаються дискусійними, а 

тому – актуальними.  

Метою статті є розробка теоретичних і практичних питань конфіскації як 

виду стягнення в адміністративно-деліктному провадженні, обґрунтування 

нових наукових положень досліджуваного адміністративно-правового явища. 

Ст. 24 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – 

КпАП) [1] дає перелік стягнень, що застосовуються в чинному законодавстві: 1) 

попередження; 2) штраф; 3) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям 

вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення; 4) 

конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім 

об’єктом адміністративного правопорушення; грошей, одержаних внаслідок 

вчинення адміністративного правопорушення; 5) позбавлення спеціального 

права, наданого даному громадянинові (права керування транспортними 

засобами, права полювання); 5-1) громадські роботи; 6) виправні роботи; 7) 

адміністративний арешт. При цьому ст. 29 КпАП дає визначення конфіскації як 

примусової безоплатної передачі предмета, який став знаряддям вчинення або 

безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення у власність 
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держави за рішенням суду. З вказаної дефініції випливають наступні ознаки 

майна, яке може бути конфісковано.  

По-перше, адміністративне законодавство допускає конфіскацію лише 

конкретного майна: предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім 

об’єктом адміністративного правопорушення. Це означає, що конфіскується не 

все майно і не будь-які предмети. Конфіскація провадиться тільки щодо речей, 

безпосередньо зв’язаних із проступком і прямо названих у законі (наприклад, за 

повторне протягом року вчинене порушення правил зберігання, носіння або 

перевезення нагородної вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і 

бойових припасів (ч. 2 ст. 191 КпАП) зброя може бути конфіскована). 

По-друге, в статті підкреслюється, що конфіскувати можна лише той 

предмет, який знаходиться в приватній власності правопорушника. Зазначимо, 

що конфіскація вогнепальної зброї, інших знарядь полювання і бойових 

припасів не може застосовуватися до осіб, для яких полювання є основним 

джерелом існування. 

По-третє, конфіскація не є компенсаційним заходом. Як результат – 

конфіскований предмет безоплатно переходить у власність держави. 

По-четверте, конфіскація майна може застосовуватися як основне, так і як 

додаткове адміністративне стягнення. 

Окремо слід зупинитися на колі суб’єктів, які можуть накладати 

стягнення у вигляді конфіскації. До останнього часу в науковій доктрині 

існували суперечності щодо порядку застосування положень про конфіскацію 

майна. До прийняття Конституції України рішення про застосування 

конфіскації крім районних (міських) судів могли приймати також інші суб’єкти 

адміністративної юрисдикції. Проте у ч. 6 ст. 41 Основного Закону прямо 

передбачено, що конфіскація майна може бути застосована виключно за 

рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом. 

Підтверджує це визначення й п. 17 постанови Пленуму Верховного Суду 

України «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» 

[3], де прямо закріплено, що справи про адміністративні правопорушення, за 

вчинення яких законом передбачено конфіскацію приватного майна особи, 

повинні розглядатися тільки судами. 

Загальний процесуальний порядок проведення конфіскації визначається 

ст. 313-316 КпАП, законом України «Про виконавче провадження» [2], 

постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам 

державної виконавчої служби» [5]. Аналіз положень вказаних нормативно-

правових актів дозволяє окреслити наступну процедуру проведення конфіскації 

майна.  

Відповідно до п. 29.42 Інструкції з діловодства в місцевих загальних 

судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та 

Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому 

спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ [4] 

постанова про конфіскацію предмета, який став знаряддям учинення або 

безпосереднім об’єктом правопорушення, грошей надсилається на виконання 
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до органу державної податкової служби для подальшого пред’явлення на 

виконання до органу державної виконавчої служби за місцезнаходженням 

цього предмета, грошей після набрання постановою законної сили. Постанова 

про конфіскацію підлягає обов’язковому виконанню протягом загального 

терміну, встановленого для реалізації постанов про адміністративні стягнення.  

Конфіскований предмет підлягає обов’язковій реалізації, при цьому 

уповноважений орган враховує його стан й можливості подальшого 

використання. Предмети, придатні для реалізації, направляються до місцевої 

торгівельної мережі, непридатні ж за своїми якостями для реалізації 

направляються для знищення. Перед реалізацією продовольчих товарів 

проводиться сертифікація якості продуктів. 

Про реалізацію конфіскованого предмета або його знищення обов’язково 

складається акт, в якому вказуються особливості предмета, форма реалізації або 

знишення та інші реквізити. Акт підписується представниками відповідних 

органів, уповноважених передавати на реалізацію предмети, їх реалізовувати 

або знищувати. 

Постанова про конфіскацію предмета, грошей з відміткою про виконання 

повертається до суду, який виніс постанову. Тільки після виконання цих вимог 

стадія виконання закінчується.  

Таким чином, конфіскація є важливим інститутом адміністративно-

деліктного права, який потребує подальшого вдосконалення. Особливо це 

стосується уточнення переліку протиправних діянь за які конфіскація 

застосовується як основне і як додаткове стягнення. Варто було б прямо 

визначити в загальних положеннях КпАП, що конфіскація призначається 

виключно судом, що зняло би протиріччя у застосуванні вказаного інституту. 

Література 

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної 

Ради Української РСР. – 1984. - Додаток до № 51. - Ст. 1122.  

2. Про виконавче провадження: Закон України від 21 квітня 1999 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 1999. - № 24. - Ст. 207. 

3. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова 

Пленуму Верховного Суду України від 01 листопада 1996 р. № 9 // 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-96  

4. Про затвердження Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах, 

апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, 

Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому 

суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ: Наказ Державної 

судової адміністрації України від 17 грудня 2013 р. № 173 // 

http://dsa.court.gov.ua/userfiles/Nakaz%20173.pdf 

5. Про затвердження Порядку розпорядження майном, конфіскованим за 

рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 985 // Офіційний вісник 

України. – 2002. - № 29. – Ст. 71.  

 

http://dsa.court.gov.ua/userfiles/Nakaz%20173.pdf


165 

Миргородський Є.О. 

Наук. кер.: к.ю.н, викладач, Зозуль І.В 

 

ВПЛИВ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ НА БАНКІВСЬКУ 

 СИСТЕМУ УКРАЇНИ 

Процеси активізації присутності іноземного банківського капіталу 

вимагають серйозного наукового аналізу та суспільної адаптації, насамперед, 

щодо можливих фінансових ризиків, обмеження суверенітету грошово-

кредитної політики і перспектив реалізації національних економічних 

пріоритетів. Тим більше, стан та діяльність банківської системи України 

відчула значний тиск у зв’язку з останніми подіями, що відбулись в Україні, а 

саме з подіями на Майдані у Києві. Ці події вплинули на діяльність банківської 

системи, оскільки було втрачено багато інвестицій у різні галузі України, тому 

що іноземні інвестори не відчували стабільності і боялися втратити свої кошти.  

За період з 2007 до 2013 року кількість банків з іноземним капіталом у 

банківській системі зросла майже в 1,5 рази, в той час як кількість українських 

банків зменшилася в 1,05 разів. Можна зробити висновки, що банки з 

іноземним капіталом орієнтуються не тільки на поступальне, а й інтенсивне 

зміцнення своїх ринкових позицій [6, c. 163]. 

Існування іноземного капіталу в банківській системі України має як 

позитивні, так і негативні наслідки. Серед усього спектра переваг 

функціонування банків з іноземним капіталом в Україні слід виокремити:  

1. Зростання іноземного капіталу позитивно впливає на економіку України, 

прискорюючи процеси розвитку фінансових ринків, розширюючи спектр 

банківських послуг та їх якість.  

2. Залучення іноземного капіталу сприяє швидкому впровадженню передових, 

новітніх технологій банківської діяльності, нових методів ведення банківського 

бізнесу, зокрема використання досвіду фінансового менеджменту, 

антикризового управління, новітніх маркетингових технологій.  

3. Запровадження міжнародного досвіду ведення банківської справи та 

здійснення міжнародних фінансових операцій. Упровадження системи 

страхування банківських ризиків та міжнародного досвіду щодо фінансового 

оздоровлення, реорганізації та реструктуризації комерційних банків.  

4. Здешевлення банківських послуг. Іноземні банки можуть стати важливим 

джерелом довгострокового фінансування капіталомістких проектів та 

забезпечення підприємства необхідними кредитами за нижчими відсотками. 

Збільшення термінів кредитування, що життєво необхідно для іпотечного 

кредитування та кредитів в інвестиційну галузь.  

5. Посилення розвитку конкуренції на ринку банківських послуг, як наслідок – 

підвищення ефективності функціонування банківської системи, розширення 

спектра якісних банківських послуг, підвищення кваліфікаційного рівня 

банківських працівників, що насамперед вигідно для позичальника.  

Прихід іноземних банків також сприяє витісненню з ринку економічно 

слабких банків, що сприятиме посиленню довіри до вітчизняної банківської 
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системи юридичних та фізичних осіб, а також формуванню 

конкурентоспроможної та фінансово-стійкої банківської системи.  

Проте поряд з позитивним впливом іноземного капіталу на вітчизняну 

банківську систему існує ще й негативний, як-от:  

1. Зростання залежності економіки, зокрема ринку праці та бюджету, від 

ефективної роботи інвесторів.  

2. Додаткові ризики для банківської системи, які може спричинити діяльність 

філій банків з іноземним капіталом, серед основних – ризик банкрутства 

материнського банку, загострення соціальних, економічних і політичних 

ризиків.  

3. Гіпотетично може зростати політична залежність країни від іноземців. Це 

можливо, якщо метою їх діяльності буде отримання політичного впливу, а не 

максимізації прибутків.  

4. Можливий неконтрольований відтік капіталу з країни, оскільки акціонери 

банків з іноземним капіталом загалом інвестують у ті галузі і в тих країнах, де 

прибуток і безпека є вищими.  

Проаналізувавши всі позитивні та негативні наслідки, можна зрозуміти, 

що прихід банків з іноземним капіталом на український ринок є досить 

неоднозначним.  

Національному банку України та Верховній Раді необхідно 

удосконалити регулювання та нагляд за діяльністю банків з іноземним 

капіталом в Україні; регулювання діяльності філій іноземних банків і 

розрахунок економічних нормативів; розробити окремий законопроект із 

комплексного регулювання умов відкриття, регулювання діяльності, нагляду 

оподаткування та ліквідації філій іноземних банків; внести зміни до 

антимонопольного законодавства, для запобігання монопольним зловживанням 

у разі концентрації великої частки ринку банківських послуг у філіях іноземних 

банків; встановлення в законодавчому порядку норми участі іноземного 

капіталу в загальному капіталі банківської системи України на рівні 25 % (за 

рекомендацією Асоціації українських банків) для можливості витримати 

українським банкам конкуренцію з боку іноземних банків.  

Невід’ємним елементом розвитку вітчизняної банківської системи стала 

присутність у ній іноземного банківського капіталу, оскільки іноземні 

інвестори вкладають у національну економіку не лише власні капітали, але й 

сприяють використанню зарубіжного досвіду ведення банківського бізнесу, 

забезпеченню прозорості банківської діяльності, налагодженню відносин із 

зарубіжними державами, інтеграції вітчизняної банківської системи у світовий 

фінансовий простір.  

Отже, на сучасному етапі розвитку банківської системи й економіки 

України прихід іноземних інвесторів у фінансовий простір цілком 

закономірний та природний. Тепер саме від державної політики в галузі 

регулювання даних процесів залежить можливість використання всіх переваг 

від іноземних інвестицій у банківську систему та нівелювання вірогідними 

ризиками. 
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ПРИМУСОВЕ ВИДВОРЕННЯ ЯК ОСОБЛИВІСТЬ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ІНОЗЕМЦІВ  

ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА 

Постановка проблеми. Протягом останнього часу Україна поступово 

виходить на міжнародну торгову арену, цілеспрямовано прямує у європейське 

співтовариство, тому, очевидно, що кількість іммігрантів, які перебувають 

законним шляхом на території України збільшується. Постаєпроблема правової 

регламентації адміністративної відповідальності іноземців і осіб без 

громадянства в Україні, оскільки не всі іноземці відвідують нашу країну з 

миролюбними цілями. Хоча, для надання сприятливих умов проживання 

іноземців та осіб без громадянства в Україні, на законодавчому рівні за ними 

закріплюються певні права, обов’язки та заборони, даним особам, власне як і 

громадянам України, властива така особливість, як здійснення 

адміністративних правопорушень, наслідком яких є адміністративна 

відповідальність. Серед заходів адміністративно-правового примусу, що 

застосовується безпосередньо до іноземців та осіб без громадянства, особливе 

місце посідає адміністративне видворення. Можливість застосування цього 

заходу примусу передбачена чинним законодавством України, насамперед, 

Законом України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” і 

Кодексом України про адміністративні правопорушення. 

У правовій науці правовому статусу іноземців та осіб без громадянства 

було присвячено праці багатьох відомих учених-юристів. Серед цих 

насамперед, слід назвати таких як М. Баймуратов, О.Бобокал, І. Бойко, Л. 
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Галенська, О. Заржицький, Т. Кирилова, І. Ковалишин, Т. Мінка, Г. Москаль,  

С. Чехович, Р. Чорнолуцький, В. Яворський, О. Тіунов. 

Метою статті є аналіз головних аспектів інституту адміністративного 

видворення іноземців та осіб без громадянства в адміністративному праві. 

Відповідно до ст. 16 КпАПіноземці й особи без громадянства, які 

перебувають на території України, підлягають адміністративній 

відповідальності на загальних підставах з громадянами України, а питання про 

відповідальність за адміністративні правопорушення, вчинені на території 

України іноземцями, які відповідно до чинних законів та міжнародних 

договорів України користуються імунітетом щодо адміністративної юрисдикції 

України, вирішуються дипломатичним шляхом. 

Стаття 24 КУпАП передбачає можливість адміністративного видворення 

за межі України іноземців і осіб без громадянства за вчинення 

адміністративних правопорушень, які грубо порушують правопорядок.  

Зазначимо, що відповідно до цієї статті для застосування 

адміністративного стягнення у вигляді адміністративного видворення 

необхідним є: а) наявність законів, які передбачають саме адміністративне 

видворення; б) вчинення адміністративного проступку, який грубо порушує 

правопорядок[4, с 81]. 

Примусове видворення передбачає: виявлення порушника, поміщення 

його в пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які 

незаконно перебувають на території України (далі ПТПІ), документальне 

оформлення примусового видворення, подальше супроводження іноземця до 

пункту пропуску через державний кордон України чи до країни походження. 

Примусове видворення з України іноземців здійснюється на підставі 

постанови адміністративного суду. Така постанова виноситься судом за 

позовом територіальних органів, територіальних підрозділів ДМС, органів 

охорони державного кордону (стосовно іноземців, яких затримано у межах 

контрольованих прикордонних районів під час спроби або після незаконного 

перетинання державного кордону України), органів СБУ, крім випадків 

затримання іноземців за незаконне перетинання державного кордону України 

поза пунктами пропуску через державний кордон України та їх передачі 

прикордонним органам суміжної держави. 

Позовні заяви територіальних органів, територіальних підрозділів ДМС, 

органів охорони державного кордону, органів СБУ про примусове видворення 

іноземців подаються до окружного адміністративного суду за 

місцезнаходженням відповідного органу, підрозділу за наявності однієї з таких 

підстав: 

якщо вони не виконали в установлений строк без поважних причин 

рішення про примусове повернення; 

якщо є обґрунтовані підстави вважати, що вони будуть ухилятися від 

виконання такого рішення. 

Іноземці, прийняті відповідно до міжнародного договору про реадмісію, 

які не мають законних підстав для перебування на території України, також 

підлягають примусовому видворенню, якщо між Україною і країною 
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громадянської належності чи країною попереднього постійного проживання 

таких іноземців відсутній договір про реадмісію[6, п.1.8]. 

Також в ст. 30 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства зазначено, що рішення про видворення приймається органом 

внутрішніх справ за місцем його перебування з наступним повідомленням 

протягом 24 годин прокурора про підстави прийняття такого рішення. За 

рішенням органу внутрішніх справ видворення іноземця за межі України може 

супроводжуватися забороною подальшого в'їзду в Україну строком до 3 років 

[1, 453]. 

Відповідно до ст.31 Закону України «Про правовий статус іноземців та 

осіб без громадянства»,іноземець або особа без громадянства не можуть бути 

примусово видворенідо країн:  

1) де їх життю або свободі загрожуватиме небезпека за ознаками раси, 

віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до 

певної соціальної групи або політичних переконань;  

2) де їм загрожує смертна кара або страта, катування, жорстоке, нелюдське або 

таке, що принижує гідність, поводження чи покарання;  

3)  де їх життю або здоров'ю, безпеці або свободі загрожує небезпека внаслідок 

загальнопоширеного насильства в ситуаціях міжнародного або внутрішнього 

збройного конфлікту чи систематичного порушення прав людини, або 

природного чи техногенного лиха, або відсутності медичного лікування чи 

догляду, який забезпечує життя;  

4) де їм загрожує видворення або примусове повернення до країн, де можуть 

виникнути зазначені випадки.  

Необхідно підкреслити, що видворення за межі України не може бути 

застосоване до іноземців та осіб без громадянства, на яких поширюється дія 

Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту"[5, ст. 31]. 

Отже,адміністративне видворення іноземців та осіб без громадянства — 

адміністративне стягнення, яке застосовується до зазначених суб’єктів за 

порушення режиму перебування в Україні на підставі рішення органів 

внутрішніх справ, органів охорони державного кордону або Служби безпеки 

України, яке полягає в добровільному виїзді іноземців та осіб без громадянства 

за межі України, а у разі ухилення від добровільного виконання рішення — в 

примусовому фізичному випровадженні зазначених суб’єктів за лінію 

Державного кордону України. Чиннезаконодавство не дає нормативного 

визначенняцьомуадміністративномустягненню, а лишеокреслює коло іноземців 

та осіб без громадянства, якіможуть бути видворені, систему органів, якімають 

право прийматирішення про видворення та порядок виконаннявидворення. 

Нормативніакти в концентрованомувигляді не 

містятьперелікукатегорійіноземців, до якихможе бути 

застосованеадміністративневидворення. Ст. 1 Закону України «Про правовий 

статус іноземців та осіб без громадянства»визначає,щоіноземець — особа, яка 

не перебуває у громадянствіУкраїни і є громадянином (підданим) 
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іншоїдержавиабо держав; особа без громадянства — особа, яку жодна держава 

відповідно до свогозаконодавства не вважаєсвоїмгромадянином. [2] 
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ДОПИТ НЕПОВНОЛІТНЬОЇ ПОТЕРПІЛОЇ  

ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗҐВАЛТУВАННЯ 

Допит є найбільш поширеним засобом отримання доказів. Його сутність 

полягає в отриманні від допитуваної особи достовірних відомостей про 

обставини, що мають значення для встановлення істини по кримінальному 

провадженні. Тактика проведення допиту цієї категорії осіб обумовлюється 

віковими особливостями її психіки, що впливають на характер сприйняття, 

запом`ятовування та відтворення допитуваними обставин кримінального 

провадження. Слідчий, обираючи тактичні прийоми допиту, повинен врахувати 

рівень розвитку неповнолітнього, відсутність життєвого досвіду та професійних 

знань, недостатнє логічне мислення, схильність до навіювання та фантазування. 

 Основними напрямами реформування кримінального процесу, відповідно 

до нового КПК України, є створення рівних можливостей для кожної із сторін 

та реальне впровадження у кримінальне судочинство принципу змагальності, за 

якого результат розгляду судом конкретного випадку притягнення особи до 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
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кримінальної відповідальності залежатиме лише від обґрунтованої позиції 

сторін. 

 У порівняльні з КПК 1960 року із КПК України 2012 р.більш детально та 

конкретно розглядаються питання щодо тривалості допиту, місця проведення 

допиту. Було розширено коло осіб, в присутності яких потрібно допитувати 

неповнолітню особу. Так як пройшов зовсім невеликий проміжок часу з 

моменту прийняття КПК, дуже мало хто розглядав питання допиту 

неповнолітньої потерпілої, тим паче від згвалтування. 

 Проблемні питання щодо особливостей допиту неповнолітніх 

досліджували такі науковці-криміналісти, як Алєксєєв О. О., Іщенко Є. П., 

Кобцова Т. С., Кузнецова С. В., Печерський В. В., Ревтова С. Ю., Скригонюк М. 

І., Топорков А. А., Шеремет А. П. та інші. 

 Неповнолітні – це особи, які не досягли 18 років, а малолітня особа - 

дитина до досягнення нею чотирнадцяти років. 

У психологічній літературі запропоновано шість груп неповнолітніх:  

1. Дитячій вік (до 1 року); 

2. Раннє дитинство (від 1 до 3 років); 

3. Дошкільний вік (від 3 до 7 років); 

4. Молодший шкільний вік (від7 до 11-12 років); 

5. Підлітковий вік (від 11 до 14-15 років); 

6. Старший шкільний вік (від 14-18).[1] 

У ході розслідування факту зґвалтування важливе значення має допит 

потерпілої, оскільки лише їй відомі подробиці скоєння злочину і дані про 

особу, яка його вчинила. Проводять його терміново після внесення відомостей 

до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Під час допиту встановлюються 

деталі скоєного злочину, оскільки саме вони, як правило, мають значення при 

викритті злочинця, а також у ході подальшої перевірки свідчень потерпілої. 

Допит неповнолітньої потерпілої від зґвалтування особи стосується її 

особистого життя: інтереси, інтимні обставини, здоров'я. Треба зауважити, що 

при допиті такої категорії потерпілих ефективним буде проведеня його допит 

слідчим жіночої статі. Тому слідчий, враховуючи психологічний стан 

потерпілої, повинен особливо дотримуватися правил пристойності, виявляти 

уважність, чемність, вихованість, підтримувати її морально. Головне для 

слідчого під час допиту – не допускати тривалої тиші, бо це особливо пригнічує 

потерпілу особу. Отже, поведінка слідчого має бути активною, відзначатися 

незвичайною енергією, старанністю, турботою. 

Відповідно до п.2 ч.2 ст.27 КПК України показання про відомі потерпілій 

особі обставини будуть зберігатися в таємниці, а кримінальне провадження 

розглядатиметься в закритому судовому засіданні. Про це треба повідомити та 

наголосити особі, для того щоб вона не боялася та відчувала себе захищеною. 

Також потерпілу треба попередити про кримінальну відповідальність за 

давання завідомо неправдивих показань, а за відмову від давання показань – ні. 

Дача показань потерпілою є її правом, а не обов’язком (п.6 ч.1 ст.56 КПК 

України).Треба зазначити також, що згідно зі ст. 226 КПК України, 

неповнолітня у віці до 16 років не попереджається ні за відмову від давання 
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показань, ні за давання завідомо неправдивих показань. Роз’яснення прав та 

обов’язків потерпілій засвідчується її підписом у протоколі.[2] 

Велику увага треба зосередити на етиці проведення слідчих дій при 

допиту неповнолітніх потерпілих. 

 На думку Л.Є. Ароцнера, етика допиту містить: об’єктивність, 

принциповість, відсутність упередженності, недовіри, заборону під час допиту 

коментувати показання неповнолітньої [3]. До порушення професіональної 

етики можна віднести: неумісні жарти слідчого щодо потерпілої, використання 

виразів, що вживає неповнолітня, з метою встановлення контакту з нею. 

Слідчий під час допиту неповнолітньої не має морального права наблизитися 

до психології цієї особи. 

Аналізуючи літературу складається думка про те, що слідчий перед 

початком проведенням допиту повинен бути готовим до цього як психологічно, 

так і технічно. Під час підготовки до допиту неповнолітньої потерпілої 

попередньо потрібно створити ряд умов, що полегшують проведення цієї 

слідчої (розшукової) дії (наприклад застосувати заходи для зменшення препон 

під час допиту: розмови слідчого по телефону, поява в кабінеті зайвих осіб; 

ретельно раціоналізувати робоче місце: у слідчого повинно бути все під рукою) 

та врахувати деякі особливості під час проведення допиту (неповнолітнім 

властиво швидко втомлюватися і тому потрібно передбачати перерви для 

відпочинку). [3]. 

Згідно зі ст. 224 КПК України допит проводиться за місцем проведення 

досудового розслідування або в іншому місці за погодженням із особою, яку 

мають намір допитати (у випадках, якщо явка потерпілої ускладнена, 

наприклад хворобою) [2]. 

Відповідно до ст. 226 КПК України, допит неповнолітньої особи 

проводиться у присутності законного представника, педагога або психолога, а 

за необхідності – лікаря. Присутність лікаря разом із законним представником, 

педагогом або психологом необхідна при наявності даних про розумову 

відсталість дитини, її хворобливість тощо. Як законні представники до участі в 

допиті можуть бути залучені батьки, усиновлювачі, опікуни, інші повнолітні 

родичі та члени сім'ї. Щодо педагога – то він повинен займатися вихованням і 

навчанням неповнолітніх, такого ж віку, як і потерпіла. До початку допиту 

законному представнику, педагогу, психологу або лікарю слідчий роз’яснює їх 

обов’язок з’являтися на виклик слідчого, бути присутнім при допиті, ставити 

запитання, а також право заперечувати проти запитань. У випадку якщо 

запитання було відведено, воно все ж фіксується слідчим у протоколі [4]. 

Підводячи підсумки, необхідно зазначити, що прийняття нового 

Кримінального процесуального кодексу України дозволить здійснити реформу 

кримінального судочинства в Україні, підвищити ефективність кримінального 

процесу, забезпечити неухильне дотримання його основного завдання – 

забезпечення здійснення кримінального переслідування осіб, що скоїли злочин 

та недопущення притягнення до відповідальності невинуватих.  

На практиці мало уваги приділяється саме тактиці проведення допиту 

неповнолітніх потерпілих від зґвалтування. При призначенні керівником органу 
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досудового розслідування слідчого, який буде проводити розслідування слід 

ураховувати, що розслідування буде більш ефективним, якщо його 

проводитиме саме жінка, а не чоловік. До того ж у даної особи має бути досвід 

роботи з неповнолітніми, та вона повинна володіти основами психології, 

зокрема неповнолітніх. З цією метою доцільно було б ввести курси психології 

при управліннях (головних управліннях) міністерства внутрішніх справ в 

областях та передбачити, щоб у відділі була особа, яка б і займалася цією 

категорією справ для більш оперативного, об’єктивного та ефективного 

розкриття злочину. 
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МІСЦЕ ТА РОЛЬ ДОПОМІЖНИХ ТРАНСПОРТНИХ ДОГОВОРІВ  

У СУЧАСНОМУ ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ  

Світова економічна криза зумовлює необхідність пошуку нових рішень та 

оптимізації існуючих економічних процесів. Транспортний процес має 

особливе значення в цьому, оскільки, транспортна діяльність з одного боку, є 

окремою сферою економічної діяльності, що приносить додану вартість і тим 

самим поповнює державний бюджет, а з іншого, має особливе значення для 

процесу виробництва, оскільки ефективна діяльність транспортної системи 

зумовлює ефективну діяльність останнього.  

Завдання правової системи – впорядковувати суспільні відносини, в тому 

числі з перевезення вантажів. 

Договорам та окремим договірним конструкціям, зокрема договорам 

перевезення вантажів, пасажирів. Допоміжним транспортним договорам в 

юридичній літературі приділена певна увага. Серед вчених варто назвати:  

О.С. Іоффе, С.С. Алексєєв, А.О. Собчак, Р.О. Халфіна, О.О. Красавчиков,  
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Є.В. Богданов, Д.В. Боброва, В.І. Борисова, М.І. Брагінський, С.М. Братусь, 

В.В. Вітрянський, О.В. Дзера, В.М. Коссак, Н.С. Кузнєцова, В.В. Луць, 

Р.А. Майданик, Н.О. Саніахметова, М.М. Сібільов, І.В. Спасибо-Фатєєва, 

Є.О. Харитонов, Я.М. Шевченко, Р.Б. Шишка, Є.О. Мічурін, Л.К. Веретельник, 

С.В. Рєзніченко, Г.В. Самойленка та ін. 

Ряд операцій, що опосередковують процес транспортування прийнято 

називати допоміжними, оскільки вони сприяють досягненню мети перевезення 

шляхом виконання допоміжних операцій в ланцюзі транспортного процесу. 

Договори, що регулюють відносини між учасниками транспортної діяльності 

щодо виконання допоміжних операцій відповідно отримали назву допоміжних 

транспортних договорів.  

Види і кількість допоміжних операцій визначаються стадією 

транспортного процесу, на якому вони виконуються. У початковій стадії 

перевезенню передує здійснення ряду підготовчих операцій: тарування, 

маркірування і короткострокове збереження вантажу до передачі перевізнику, 

доставка його на станцію, у порт, здача вантажу перевізнику з оформленням 

усіх перевізних і супровідних документів, внесення провізних платежів, 

навантаження вантажу і ін. На завершальній стадії після прибуття вантажу 

виникає необхідність вчинення інших операцій: оформлення перевізних 

документів, одержання вантажу від перевізника, розвантаження, доставка на 

склад одержувача.  

Інколи трапляється, що допоміжні транспортні договори укладаються при 

перевезенні пасажирів. Прикладом є договір на диспетчерське обслуговування 

служб таксі, комісійний продаж квитків, тощо. Звичайно, що за своїм 

характером останні відрізняються від допоміжних договорів, що 

застосовуються при здійсненні вантажних перевезень. 

Основна різниця полягає в тому, що договори, що сприяють виконанню 

перевезень пасажирів є за своєю сутністю самостійними договорами 

(доручення, комісії), але за характером використання в конкретній сфері 

суспільних відносин набувають допоміжного (сприяння виконанню основного 

договору) значення. 

Як правило, договори, що регулюють відносини, пов’язані з виробничим 

транспортним процесом, самостійного значення не мають. Досліджувані 

договори регулюють відносини, пов’язані зі здійсненням операцій, які 

складають частину транспортного процесу. До них можна віднести операції з 

навантаження та розвантаження, сортування вантажу, очистки вагонів, 

дегазації, дезінфекції та ін. 

Підсумовуючи наведену думку, виходячи із сутності технологічних 

процесів, варто визначити систему транспортних договорів, яка повинна 

включати три групи договорів: основний договір (договір перевезення), 

організаційний договір (попередній договір), допоміжні договори 

(буксирування, експедиції, завантаження-розвантаження, подання транспорту, 

тощо).  
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Така класифікація є умовною, оскільки здійснена за розрізненими 

критеріями. Справа в тому, що і в основному договорі перевезення мають місце 

організаційні правовідносини, оскільки мова не йде про створення нових речей, 

про перехід права власності на речі і т.п., і в той же час не є особистими 

немайновими. Є пов’язаними так чи інакше з організацією переміщення 

вантажу у просторі. Тому є за своєю природою організаційними. 

Тим не менше, у наведеній нами класифікації організаційні відносини і 

договори, що їх регулюють (організаційні) винесені в окрему групу. Це 

пояснюється тим, що вони мають чисто організаційний характер, тобто 

сприяють зав’язуванню відносин на майбутнє. Це попередній договір та 

довгостроковий (навігаційний і т.д.).  

Відповідно до ст. 635 ЦК України попереднім є договір, за яким сторони 

зобов’язуються протягом певного строку укласти основний договір в 

майбутньому на умовах, встановлених попереднім договором. В літературі 

зустрічається спір щодо співвідношення згаданого договору з іншим 

«спеціальним» для транспортної діяльності договором – довгостроковим 

договором (ст. 914 ЦК України), відповідно до якого перевізник і володілець 

вантажу в разі необхідності здійснення систематичних перевезень можуть 

укласти довгостроковий договір. За договором перевізник зобов’язується у 

встановлені строки приймати, а володілець вантажу передавати для 

перевезення вантаж у встановленому обсязі. 

Допоміжні операції регулюються допоміжними договорами. Але і інші 

договори, що сприяють зав’язуванню транспортних відносин та виконанню 

укладених договорів перевезення, теж можна називати допоміжними, оскільки 

сприяють досягненню кінцевої мети – доставки вантажу до пункту 

призначення.  

В окремих своїх дослідженнях ми звертали увагу, що окрім зазначених 

(несамостійних) допоміжних договорів, існує група відносно самостійних 

договорів, що сприяють досягненню мети перевезення. До них варто віднести 

договори буксирування, експедирування та агентування (або агентські 

договори), які мають самостійні предмети, які вирізняються економічною 

сутністю, значенням та характером виконуваних дій (послуг).  

Остання названа група договорів відносяться до самостійних типів та 

підтипів договорів в системі цивільних договорів (оскільки мають свій 

самостійний, властивий саме їм предмет договору). Але варто розуміти, що 

вони, як правило, не використовуються поза межами транспортного процесу, а 

відтак, є допоміжними транспортними договорами.  
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ПОНЯТТЯ І ОСНОВНІ ОЗНАКИ 

СУДОВОЇ ГІРНИЧОТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

Підвищення ефективності судової експертизи як інституту кримінального 

судочинства ґрунтується на двох тенденціях: розвитку існуючих і формуванні 

нових родів (видів) судових експертиз. До числа останніх належить судова 

гірничотехнічна експертиза, виникнення якої зумовлене потребами слідчої 

практики в розслідуванні техногенних аварій, порушень вимог правил охорони 

праці і техніки безпеки й інших кримінально-релевантних подій, що тягнуть за 

собою людські жертви та матеріальні збитки, і які відбуваються головним 

чином на підприємствах гірничої промисловості та в підземних умовах. Крім 

того, судова гірничотехнічна експертиза нерідко призначається і для 

встановлення обставин, що обґрунтовують позовну вимогу чи заперечення 

сторін при розгляді в суді відповідних цивільних справ, пов’язаних із розглядом 

причин нещасних випадків, професійних захворювань і інших обставин [1]. 

Розвитку загальної теорії судової експертизи, у тому числі тенденціям 

виникнення нових родів (видів) судових експертиз приділяли увагу відомі 

вчені, зокрема Т.В. Авер’янова, Л.Ю. Ароцкер, В.Д. Арсен’єв, Р.С. Бєлкін, С.Ф. 

Бичкова, А.І. Вінберг, Г.Л. Грановський, В.Г. Гончаренко, Н.І. Клименко, В.Я. 

Колдін, В.П. Колмаков, В.О. Коновалова, Ю.Г. Корухов, М.В. Костицький, В.К. 

Лисиченко, В.Г. Лукашевич, Н.П. Майліс, Д.Я. Мирський, В.С. Мітричев, Ю.К. 

Орлов, В.Ф. Орлова, О.Р. Росинська, М.Я. Сегай, М.О. Селіванов, С.А. 

Смірнова, З.М. Соколовський, В.Ю. Шепітько, О.Р. Шляхов, О.О. Ейсман та 

інші. 

Водночас, концепція судової гірничотехнічної експертизи знаходиться в 

стані формування. 

Метою статті є визначення поняття та основних ознак судової 

гірничотехнічної експертизи. 

Судова експертиза – це процесуальна дія, що полягає в проведенні 

певного виду досліджень і складанні висновку експертом з питань, для рішення 

яких потрібне застосування спеціальних знань в галузі науки, техніки чи 

мистецтва і які ставляться перед експертом особою, що проводить дізнання, 

слідчим, прокурором, суддею чи судом з метою встановлення обставин, що 

підлягають доказуванню у конкретній кримінальній, цивільній або 

господарській справі.  

Особливість судової експертизи як процесуальної дії полягає в тому, що 

для встановлення фактичних даних слідчим, прокурором, органом дізнання, 

судом, залучається суб’єкт (судовий експерт), наділений спеціальними 

знаннями, які можуть бути використані для отримання доказів під час 

розслідування. Даний суб’єкт, на відміну від інших учасників процесу 
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встановлює фактичні дані за відсутності особи або органу, що призначив 

експертизу, але за його призначенням [2]. 

Сутність судової гірничотехнічної експертизи розкривається через її 

основні ознаки, що відбивають природу спеціальних знань гірничотехнічного 

експерта і відрізняють даний вид експертизи від інших. Такими ознаками є: 

предмет, об’єкти, задачі, методики, що використовуються судовим 

гірничотехнічним експертом у процесі експертного дослідження, і які повинні 

розглядатися в сукупності.  

Судова гірничотехнічна експертиза покликана сприяти всебічному, 

швидкому й об’єктивному розслідуванню і розгляду кримінальних, цивільних і 

господарських справ при неухильному дотриманні вимог законності, 

процесуальних прав і законних інтересів громадян. 

У процесі викладення як результатів, так і ходу дослідження, яке привело 

до цих результатів, судовий гірничотехнічний експерт є самостійним не тільки 

в виборі наукових положень, але і в визначенні обсягу наукового матеріалу, що 

викладається. І все ж вирішуючи для себе ці питання, експерт повинен постійно 

пам’ятати про адресата доказування, тобто про ті особи, які будуть оцінювати 

його висновок: слідчий, прокурор, суд (суддя), інші учасники процесу [3].  

Основне завдання судово-експертної діяльності – встановлення обставин, 

що підлягають доказуванню, з доручення судів, суддів, слідчих і прокурорів за 

допомогою проведення судової експертизи.  

Основними ознаками судової гірничотехнічної експертизи є: 

- процесуальний регламент призначення і проведення судової гірничотехнічної 

експертизи. Мається на увазі процесуальна форма призначення судової 

експертизи, процесуальна самостійність і індивідуальна відповідальність 

судового гірничотехнічного експерта, процесуальна форма використання 

експертом спеціальних знань в галузі гірничої справи та деяких прикладних 

наук, суміжних з нею, процесуальне оформлення результатів експертизи;  

- проведення дослідження на підставі застосування спеціальних знань в галузі 

гірничої справи та деяких прикладних наук, суміжних з нею. Мається на увазі 

використання спеціальних знань при проведенні дослідження з метою 

встановлення обставин надзвичайної події, що мають значення як докази для 

справи; 

- надання висновку, який має статус джерела доказу. Мається на увазі 

проведення дослідження як процесу застосування спеціальних знань, 

оформлення результатів у спеціальному процесуальному документі – висновку 

експерта.  

Інакше кажучи, судову гірничотехнічну експертизу в кримінальному, 

цивільному, господарському та адміністративному судочинстві можна 

визначити як процесуальну дію, що полягає в проведенні дослідження, яке 

здійснюється судовим гірничотехнічним експертом на основі спеціальних знань 

в галузі гірничої справи та деяких прикладних наук з метою дачі висновку, 

який є доказом у справі, пов’язаній з порушеннями вимог правил безпеки і 
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охорони праці на підприємствах гірничої промисловості та в підземних умовах. 

Судові експертизи проводяться в різних державних спеціалізованих установах 

(НДІ судових експертиз Міністерства юстиції України, судово-медичні та 

судово-психіатричні установи Міністерства охорони здоров’я України, 

експертні служби Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства 

оборони України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби 

України), а також судовими експертами, які не є працівниками зазначених 

установ. 

При цьому у всіх випадках, коли говорять про експертизу, мають на увазі 

дослідження, проведене особою, що володіє спеціальними знаннями.  

Судова гірничотехнічна експертиза відрізняється від несудових тим, що 

порядок її призначення і проведення, а також використання отриманих при 

цьому результатів передбачені процесуальним законодавством. Законом 

спеціально визначені підстави й умови призначення судової експертизи, а 

також принципи оцінки і використання висновку експерта як доказу в справі, 

чітко визначені права й обов’язки учасників кримінального, цивільного і 

господарського процесів при проведенні судових експертиз.  

Судова гірничотехнічна експертиза є складною, єдиною процесуальною 

дією, підготовчий і заключний етапи якої здійснюють працівники 

правоохоронних органів, а етап дослідження – судовий гірничотехнічний 

експерт.  

Таким чином, судову гірничотехнічну експертизу можна визначити як 

одну з різновидів експертизи, якій притаманні особливі ознаки, що викладені у 

процесуальному законі.  

Судова гірничотехнічна експертиза – це інститут процесуального права, 

що (як і будь-який правовий інститут) являє собою законодавчо відособлену 

сукупність закономірно пов’язаних однорідних і однопорядкових за сферою дії 

норм процесуального права (кримінального, цивільного, господарського), що 

забезпечують закінчене регулювання групи процесуальних відносин, 

спрямованих в остаточному підсумку на здійснення правосуддя.  
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ДОСУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ  

В УКРАЇНІ: ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

Досудове врегулювання господарських спорів являє собою систему 

заходів, що здійснюються організаціями, іншими суб’єктами господарювання, 

майнові права яких порушено, з метою безпосереднього вирішення конфлікту 

(спору) до звернення у господарський суд. Однак чинне законодавство містить 

певні неточності та не досить повно врегульовує дане питання і потребує 

подальшого вдосконалення.  

У науковій літературі, присвяченій темі досудового врегулювання 

господарських спорів, відсутня єдина точка зору щодо доцільності цього 

правового явища. Так, одні автори публікацій наводять досить переконливі 

факти щодо зручності та доцільності саме досудового врегулювання 

господарських спорів і пропонують більш детально розкрити зміст даного 

явища у чинному законодавстві. Аналізуючи статті інших правників та 

економістів, зустрічаємо точку зору, за якою досудовому врегулюванню 

господарських спорів відведена більш скромна роль у правовому полі України. 

Розбіжність поглядів ряду науковців наводить на думку про наявність певних 

недоліків чинного законодавства у питанні досудового врегулювання 

господарських спорів. 

Метою статті є відображення сучасного рівня досудового врегулювання 

господарських спорів, виявлення недоліків та внесення пропозицій щодо 

вдосконалення даного питання. 

Перш за все, вважаємо необхідним звернутись до Постанови Пленуму 

Верховного Суду «Про застосування Конституції України при здійсненні 

правосуддя» [5]. 

У п. 8 даної Постанови зазначено, що суд не вправі відмовити особі в 

прийнятті позовної заяви чи скарги лише з тієї підстави, що її вимоги можуть 

бути розглянуті в передбаченому законом досудовому порядку. (посилаючись 

на ст. 124 Конституції) [4]. 

Варто зазначити, що досудовий порядок врегулювання господарських 

спорів закріплено у ст. 222 Господарського кодексу України [1], розділом II 

Господарського процесуального кодексу України [2], а також іншими актами, 

які передбачають спеціальний порядок досудового врегулювання 

господарських спорів: Статутом автомобільного транспорту України, Статутом 

залізниць України, Кодексом Торговельного мореплавства України, 

Повітряним кодексом України. 

У ч. 2 ст. 222 ГК [1], зазначено, що у разі необхідності відшкодування 

збитків або застосування інших санкцій суб'єкт господарювання чи інша 

юридична особа - учасник господарських відносин, чиї права або законні 
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інтереси порушено, з метою безпосереднього врегулювання спору з 

порушником цих прав або інтересів має право звернутися до нього з письмовою 

претензією, якщо інше не встановлено законом. 

Із даної статті випливає, що реалізувати таке право сторони можуть 

шляхом подання відповідної письмової претензії, яка і є правовим засобом 

забезпечення захисту порушених прав сторони даних відносин. 

Необхідно зазначити, що досудове врегулювання господарських спорів є 

більш зручною процедурою, ніж передача справи на розгляд до господарського 

суду.  

Слід погодитись із думкою Т. С. Дунайло, яка у своїй статті зазначає: 

- якщо господарський суд прийме до провадження вашу справу, 

розгляне і вирішить її приблизно за 2-3 місяці (не менше), то задоволення 

претензії займе у вас приблизно один або два місяці залежно від складності 

перевірки обґрунтованості ваших вимог. 

-  по-друге, претензійний порядок дешевший. Звернення до 

господарського суду забирає як мінімум 2 відсотки ціни позову, не більше 60 

розмірів мінімальних заробітних плат плюс витрати на технічне забезпечення 

судового процесу і оплату праці вашого представника. Претензія ж вимагає 

лише витрат на надання її контрагенту-порушнику. Звичайно, не береться до 

уваги ситуація, за якої необхідні додаткові витрати, пов’язані, наприклад, із 

проведенням експертизи тощо. 

- по-третє, у випадку незадоволення претензії, ви завжди можете 

звернутися до господарського суду як до компетентного органу держави [3, 

с.22-25]. 

Наведені положення підтверджують актуальність саме досудового 

врегулювання господарських спорів.  

Норми статті 222 Господарського кодексу України [1] і статей 5-8 

господарського процесуального кодексу [2] є аналогічними за змістом 

основних положень досудового врегулювання господарських спорів. У зв’язку 

з цим вважаємо доцільним внести такі зміни: 

-  зважаючи на вискоку актуальність та зручність процедури 

досудового врегулювання господарських спорів, залишити розділ II ГПК 

України, а у ГК України обмежитись нормою, згідно з якою: 

1. встановлюється можливість за бажанням сторін врегулювати 

господарський спір у досудовому порядку. 

2. поетапна процедура досудового врегулювання господарських 

спорів закріплена у відповідному розділі ГПК України. 

-  крім норми про те, що підприємство чи організація, які вважають 

за необхідне змінити чи розірвати договір, надсилають пропозиції про це другій 

стороні за договором, доповнити її зміст наступним: 

1. у разі якщо підприємства і організації не досягли згоди щодо зміни 

чи розірвання договору, а також у разі неодержання відповіді в установлений 

строк з урахуванням поштового обігу, заінтересована сторона має право 
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передати спір на вирішення господарського суду, а також досягти згоди по 

даному питанню шляхом проведення безпосередніх переговорів представників 

підприємства чи організації.  

2.  такі переговори мають сприяти досягненню домовленості між 

контрагентами з питань зміни чи розірвання договору. Адже можливим є збій в 

процесі поштового обігу, внаслідок якого контрагент не мав змоги дізнатись 

про наміри іншої сторони договору. 

3. переговори мають сприяти не лише більш ефективному вирішенню 

спору у досудовому порядку, але і зменшити тиск на господарські суди.  

-  У ч. 6 ст. 222 ГК [1] встановлено, що претензія розглядається в 

місячний строк з дня її одержання, якщо інший строк не встановлено цим 

Кодексом або іншими законодавчими актами. 

Даний строк є надто великим, зважаючи на характер здійснення 

господарської діяльності, де порушення майнових прав суб’єкта та затягування 

з їх відновленням може призвести до серйозних збоїв у діяльності суб’єкта 

господарювання.  

Вважаємо доцільним скоротити строк розгляду претензії до 15 днів. 

Підсумовуючи викладений матеріал, потрібно зазначити, що досудовий 

порядок врегулювання господарських спорів є досить актуальним в наш час у 

зв’язку із розвитком всіх форм підприємницької діяльності в Україні та 

поступовим збільшенням суб’єктів господарювання. В результаті їхньої 

діяльності неминуче виникають спори, що потребують належного вирішення. І 

можливість їх врегулювання саме на досудовому етапі є вигідною як для самих 

контрагентів, так і для господарських судів. 
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СИСТЕМА КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ: 

АНАЛІЗ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ 

У сучасних трансформаційних умовах, що відбуваються у світі і, зокрема, 

в Україні, діяльність керівного апарату держави досить важлива. Структура і 

організація Верховної Ради України займає досить вагоме місце, можна навіть 

сказати одне з найважливіших значень у економічному, соціальному та 

культурному аспектах розвитку держави. Одними із складових державного 

апарату управління є Комітети Верховної Ради України. Хоча вони не є 

керівними органами, але, на мою думку, займають одне з важливих місць у 

загальній структурі керівного апарату. 

Актуальність обраного питання не викликає сумнівів, оскільки саме 

аналіз та дослідження питання діяльності Комітетів Верховної Ради України 

дасть можливість знайти існуючі проблеми та недоліки його діяльності, а також 

запропонувати, якщо потрібно, шляхи удосконалення. 

В Україні компетенцію парламенту і комітетів зокрема досліджують такі 

вчені та фахівці, як Ю. Барабаш, В. Борденюк, В. Журавський, І. Залюбавська, 

А. Захаров, О. Майданник., О. Марцеляк, М. Орзіх, Р. Павленко, О. Полінець, 

Л. Савченко, В. Токовенко, В. Шаповал, В. Шестак, О. Ющик та інші. 

Верховна Рада України відповідно до ст.. 75 Конституції України є за 

своїм статусом єдиним органом законодавчої влади [1]. Статус парламенту – це 

його місце і роль у системі органів державної влади, що визначається 

Конституцією та іншими законодавчими актами.  

Комітети Верховної Ради України – це постійно діючі депутатські органи 

Українського парламенту, призначені своєю роботою сприяти безперервній 

діяльності єдиного органу законодавчої влади. Комітети – допоміжні органи 

Верховної Ради України, що повинні забезпечувати реалізацію парламентом 

його функцій і наділені для цього відповідними повноваженнями. Вони 

відповідальні перед Верховною Радою України за свою діяльність і їй підзвітні.  

Правовий статус комітетів закріплюється Конституцією, Регламентом 

Верховної Ради України, Законом «Про комітети Верховної Ради України» від 

4 квітня 1995 р. і положеннями про комітети, які затверджуються парламентом. 

Особливість правового статусу комітетів полягає в тому, що вони, будучи 

органами Верховної Ради України, не складають самостійну систему органів 

державної влади. [1] 

Перелік комітетів, функціональна спрямованість їх діяльності 

визначаються з урахуванням важливості проблем державного, господарського, 

соціально-культурного будівництва, внутрішньоорганізаційної необхідності, а 

також інших факторів об'єктивного характеру. У Верховній Раді четвертого 

скликання утворено двадцять чотири комітети. 

Залежно від напрямків законопроектної роботи парламент може 

утворювати таку кількість комітетів, яка буде відповідати очікуваному ефекту 
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впливу на суспільні відносини, тобто кожен комітет має свій власний об’єкт 

управлінського впливу. 

У своїй діяльності Комітети керуються певними принципами: 

 верховенства права; 

 законності; 

 гласності; 

 їх рівноправності; 

 доцільності; 

 функціональності; 

 плановості; 

 наукової обґрунтованості; 

 колегіальності; 

 вільного обговорення і вирішення питань. 

Наведені принципи, на мою думку, досить широко і у повному обсязі 

регламентують характер діяльності Комітетів, що має важливе значення для 

органу державної влади, який бере безпосередню участь в управлінні 

державою. 

Окрім принципів діяльності комітетів існує також і перелік функцій, які 

виконують комітети і для кожного комітету вони різні, але усі вони 

регламентуються законодавчо. Але на ряду з виконуваними функціями 

відбувається боротьба кількох важливих тенденцій: розширення повноважень 

комітетів парламенту чи, навпаки, обмеження впливу комітетів на управлінські 

процеси через невизнання певних форм, методів роботи. 

Повноту широкомасштабної роботи комітетів забезпечує дотримання 

закріпленого у ст. 6 Закону України «Про комітети Верховної України і ст.. 8 

Регламенту Верховної Ради України квотного принципу представництва в 

комітетах депутатських фракцій, що не дозволяє представленим у парламенті 

України політичним силам залишити поза увагою жодне підготовлене 

комітетами рішення. Закон не містить дієвих гарантій забезпечення цього 

принципа, дотримання зазначеної норми відбувається лише шляхом досягнення 

відповідних політичних домовленостей. Такий же підхід застосовується і для 

забезпечення прав фракцій парламентської меншості на керівництво окремими 

комітетами, що повинно бути врегульовано законом про парламентську 

опозицію [2,3].  

Реалізація прав комітетів є проблемним питанням. На відміну від першої 

його редакції чинна редакція не забезпечує реалізацію комітетами права на 

отримання повної й об’єктивної інформації від органів влади, посадових осіб і 

громадян з питань, внесених до компетенції комітетів; участь у роботі комітетів 

запрошених ними осіб; проведення комітетських розслідувань, прав членів 

комітету в цій формі контрольної діяльності, обов’язків і статусу осіб, які 

опитуються членами комітету, їх відповідальності. 

Досить важливим питанням щодо діяльності комітетів є і спектр їх 

повноважень. З одного боку на даному етапі вони дещо обмежені, на мою 

думку, оскільки комітети є підконтрольними органами парламенту, вони не 
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можуть самостійно приймати і затверджувати рішення оскільки їх 

повноваження походять від повноважень парламенту.  

У той же час, якщо наділити комітети менш обмеженою компетенцією, це 

у свою чергу може призвести до незворотних наслідків. Зокрема, така 

діяльність може тягти за собою перевищення конституційних повноважень 

комітетів. До того ж у зв’язку з тим, що комітет не один і керує ним не одна 

людина, може скластися ситуація, що різні комітети будуть надавати 

рекомендації протилежного характеру одним і тим же суб’єктам. 

Головною функцією, яку виконують комітети, залишається підготовка 

законопроектів для розгляду на пленарних засіданнях. Перелік комітетів і 

предмет їх відання змінюються з початку кожного скликання, причому 

кількість комітетів має тенденцію до зростання. 

На основі викладеного матеріали можна зробити висновок, що діяльність 

Комітетів Верховної Ради України на сьогодні має двоякий характер: з одного 

боку – обмеженість комітетів у спектрі своїх повноважень, а з іншого – 

виправданий контроль з боку парламенту. Діяльність комітетів звичайно далеко 

не досконала, але необхідно шукати шляхи підвищення ефективності 

функціонування цієї гілки державного управління. Зокрема, можна 

запропонувати розширити повноваження комітетів, але у межах 

конституційних норм і позитивного впливу. Для цього необхідно створити 

дієвий і ефективний апарат, який у повному обсязі досліджуватиме усі аспекти 

діяльності комітетів, регулюватиме зміни, але таким чином, щоб не погіршити, 

не зашкодити, а навпаки знайти найефективніший спосіб функціонування 

комітетів Верховної Ради України. 
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АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ АМЕРИКАНСЬКОЇ МОДЕЛІ СУДОВОГО 

КОНСТИТУЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ 

Актуальність теми. Здійснення конституційного контролю є дуже 

важливим елементом у механізмі контролю за забезпеченням охорони і захисту 

Конституції правової держави. Для держав, що розвиваються є характерним 

запозичення моделей конституційного контролю у досвідчених держав, що вже 

довгий час ефективно та стабільно апробують та реалізують конституційне 

судочинство. Тому досвід США, як держави, що має досвід конституційного 

правосуддя більше, ніж 200 років є дуже важливим та суттєвим. 
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Дослідженням інституту конституційного контролю, в тому числі і 

американської моделі, займалися такі вітчизняні науковці: В.Б. Авер'янов,  

О.Ф. Андрійко, Л.К. Воронова, В.Д. Бабкін, Р.Я. Демків, М.С. Кельман, 

 М.І., А.А. Клишас, Козюбра, А.М. Колодій, М.В. Костицький,  

В.В. Копєйчиков, О.М. Мироненко, Г.О. Мурашин, М.П. Орзіх, В.Ф. Погорілко, 

П.М. Рабінович, В.Ф. Сіренко, В.М. Селіванов, І.Д. Сліденко, Є.А. Тихонова, 

Ю.М. Тодик, О.Ф. Фрицький, Є.В. Черняк, В.М. Шаповал та ін. Також слід 

виділити таких американських вчених та вчених інших держав, що займалися 

дослідженням у даній сфері: Р. Давіда, Р. Дворкіна, Д. Каррі, Е. Кейнса,  

Р. Кросса, Д. Мідора, С. Уейна, Д. Уілсона, Л. Фрідмена, К. Ауербаха,  

А. Барака, Д. Бітті, В. Бернхема, Д. Фельмана, Л. Лангер, Д. Новака, Р. Ротунди, 

Л. Зейдмана, Л. Трайба. 

На сьогоднішній день загальновідомими у науці є дві основні моделі 

конституційного контролю: американська та європейська моделі. Крім того, 

останнім часом деякі вчені виділяють третю модель – змішану. 

Історично (за часом виникнення) першою була американська модель 

конституційного контролю. Назва походить від назви держави - США 

(Америка), де ця модель виникла і застосовується сьогодні [1, с.73]. Крім того 

американська модель застосовується у Аргентині, Бельгії, Болівії, Данії, 

Естонії, Ізраїлі, Канаді, Колумбії, Мексиці, Норвегії, Швеції, Японії та ін. 

Зміст американської моделі конституційного контролю полягає в тому, 

що функцію останнього виконують звичайні суди (суди загальної юрисдикції). 

Американська модель конституційного контролю має декілька різновидів 

пов’язаних з тим, кому все-таки надано право визначення конституційності 

нормативних актів, а саме: 

1) коли таке право мають усі суди, так звана «американська дифузна модель» 

(Аргентина, Болівія, Данія, Ізраїль, Мексика, Норвегія, США, Швеція, Японія); 

2) коли таке право має тільки Верховний Суд (Австралія, Бельгія, Естонія, 

Індія, Ірландія, Ісландія, Канада, Колумбія, Люксембург, Швейцарія та на 

Філіппінах); 

3) коли таке право має спеціальна палата Верховного Суду [1, с.74]. 

У США оцінку конституційності законів здійснюють як федеральні суди, 

так і суди штатів. При цьому всі вони мають право проводити експертизу 

законодавчих актів федерального рівня і рівня суб'єктів федерації. В.М. 

Шаповал зазначає, що між відповідними рішеннями верховного суду США і 

судів штатів існує досить складний взаємозв'язок, хоч майже завжди останнє 

слово належить федеральному верховному суду. До того ж у деяких штатах 

встановлений порядок, за яким місцеві суди, якщо вони не вважають за 

можливе розглядати питання конституційності закону через його значущість, 

передають це питання на розгляд верховного суду федерації [4, с.347]. 

І.Д. Сліденко у своєму дослідженні виявив такий цікавий факт. В основі 

американської моделі представницької демократії лежать три елемента, які тим 

чи іншим чином пов'язані з використанням влади: принцип розподілу влад, 

принцип федералізму та принцип судового нагляду за конституційністю 

законів. Проте ні Конституція США, ні статути не містять навіть і натяку на 
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розподіл влад чи конституційну юстицію. Ця, здавалося б, незначна деталь 

вказує на основну особливість американської правової системи — зневага до 

позитивного права, і акцентування уваги на практичному боці. При цьому 

американська модель розподілу влад втілена в життя найбільш логічно та 

послідовно. Зважаючи на той факт, що в даному сенсі практична сторона майже 

завжди асоціюється з діяльністю судової влади (суд творець права), навіть 

такий, здавалося б, далекий від безпосередньої теми дослідження факт, показує 

дійсну роль Верховного Суду США, який уособлює американську модель 

конституційної юстиції в державному механізмі під назвою стримування і 

противаги. [3, с.196]. 

Також, А.А. Клишас зазначає, що в американській моделі конституційної 

юстиції контроль за конституційністю має універсальний характер. Він 

здійснюється відносно всіх законів та нормативних актів, які приймаються на 

всіх рівнях здійснення державної влади. Такими, що суперечать Конституції 

США, може бути визнаний будь-який акт або дія, заснована на правових 

нормах, яка порушує «належну правову природу» [2, с.21]. 

Отже, слід зробити висновок, що конституційний контроль є 

специфічним інститутом забезпечення принципу верховенства конституції. 

Дану модель конституційного контролю за основу обрало багато держав, як 

англомовних, так і європейських. Для України дана модель є нетиповою, але 

дивлячись на те, що система конституційного контролю в Україні перебуває 

значною мірою на етапі становлення, то в майбутньому можливе запозичення 

деяких аспектів або даної моделі в цілому або деяких окремих аспектів. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРІВ ДОРУЧЕННЯ  

І КОМІСІЇ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

Серед договорів про надання послуг в окрему групу виокремлюються 

договори про надання послуг юридичного характеру. У законодавстві 

закріплено такі види договорів цієї групи – договір доручення (гл. 68 ЦК 

України), договір комісії (гл. 69 ЦК України), договір управління майном (гл. 
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70 ЦК України) та агентський договір (гл. 31 ГК України) [3, 4]. Ці види 

договорів поєднує те, що вони опосередковують відносини, учасником яких є 

особа (посередник), яка у правовідношенні діє не у власних інтересах, а в 

інтересах іншої особи. Крім того, всі зазначені договори пов’язані із наданням 

юридичних послуг, тобто здійсненням дій, які мають правові наслідки для 

інших осіб. Разом із тим кожен із них має свої власні особливості, що дає 

підстави розглядати їх як окремі види договорів. 

Ці договори не є новелами ЦК України. Відповідні норми містилися і в 

ЦК УРСР 1963 р. [5]. Разом з тим, у новому законодавстві закріплено чимало 

положень, які значною мірою змінюють загальний порядок регулювання 

відносин, що виникають за цими договорами і надають змогу більш широкого 

їх застосування у ринкових умовах.  

Дослідженням правової природи договорів комісії і доручення займалися 

вітчизняні вчені Ю.Г. Семенюк, Р.О. Стефанчук, М.О. Стефанчук, А.В. Луць, 

О.О. Терлецький, І.В. Жилінкова, О.В. Дзера, Р.А. Майданик, Н.С. Кузнєцова, 

Ю.В. Білоусов, О.С. Захарова, В.В. Луць, О. А. Підопригора, Д. В. Боброва та 

інші. 

Договір доручення є однією із підстав виникнення відносин 

представництва [4, ч. 3 ст. 237], сутність яких полягає в тому, що одна особа 

представляє у правовідношенні інтереси іншої, набуваючи для неї права та 

обов’язки, розширюючи межі її юридичних дій. Договір доручення 

опосередковує відносини так званого «прямого» представництва, коли 

повірений діє безпосередньо від імені довірителя. На відміну від нього 

«опосередковане» представництво виникає у разі, коли одна особа діє в 

інтересах іншої, але від свого власного імені. За таким принципом 

моделюються відносини, які виникають із договору комісії.  

За договором доручення одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити 

від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії [4, ст. 

1000]. 

Найважливішою характерною ознакою договору доручення є те, що 

довірений вчиняє доручені йому дії не від свого імені, не за свій рахунок, а від 

імені довірителя і за його рахунок. 

Серед особливостей слід назвати: 

1) фідуціарний характер (тобто укладається з урахуванням особливої 

довіри до сторони у договорі; довіритель вірить як у добрі наміри повіреного, 

так і в його компетентність); 

2) повірений виступає від імені довірителя, тому сам безпосередньо 

ніяких прав і обов'язків не набуває; 

3) повірений діє за дорученням і за рахунок довірителя у межах наданих 

йому повноважень; 

4) дії, які вчиняє повірений, є юридичними, тобто спрямовані на 

виникнення, зміну чи припинення цивільних прав та обов'язків довірителя; 

5) договір може бути як безоплатним, так і відплатним; 

6) сторони можуть у будь-який час в односторонньому порядку розірвати 

договір [1, с. 635]. 
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Це консенсуальний договір. Законодавець не встановлює спеціальних 

вимог щодо форми договору доручення, тобто форма договору залежить від 

суми договору та суб'єктного складу. Якщо договір укладено в усній формі, 

повноваження повіреного мають бути підтверджені довіреністю. Сторонами в 

договорі доручення є довіритель і повірений. Учасниками договору як на одній, 

так і на іншій стороні можуть бути фізичні і юридичні особи. Предметом 

договору доручення є юридичні дії повіреного [2, с. 335]. 

Окрім загальних підстав, договір припиняється також у разі: 

1) відмови довірителя або повіреного від договору. Якщо така відмова 

зумовила настання збитків у довірителя, який не міг по-іншому захистити свої 

інтереси, повірений зобов'язаний відшкодувати такі збитки; 

2) визнання довірителя або повіреного недієздатним, обмеження його 

цивільної дієздатності або визнання безвісно відсутнім; 

3) смерті довірителя або повіреного. У разі смерті повіреного його 

спадкоємці повинні повідомити довірителя про припинення договору 

доручення та вжити заходів, необхідних для охорони майна довірителя, зокрема 

зберегти його речі, документи та передати їх довірителеві [4, ст. 1008]. 

За договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за 

дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька 

правочинів від свого імені, але за рахунок комітента [4, ст. 1011]. 

Це двосторонній і завжди оплатний договір. Сторонами за договором 

комісії є комісіонер і комітент, якими можуть виступати дієздатні фізичні та 

юридичні особи. Предметом договору комісії є діяльність комісіонера, тобто 

посередницькі послуги комісіонера, спрямовані на вчинення правочинів, а не 

сам правочин як результат діяльності комісіонера. Договір комісії, незалежно 

від суми, укладається у простій письмовій формі [1, с. 651]. 

Основним обов'язком комісіонера є виконання взятого на себе доручення 

відповідно до вказівок комітента і на умовах найвигідніших для комітента. У 

договорі, як правило, встановлюється порядок визначення ціни, за якою 

комісіонер повинен продати товар комітента. Ціна може бути встановлена як 

мінімальна, так і максимальна. Може укладатися і договір субкомісії [4, ст. 

1014]. 

Якщо комісіонер укладе договір на умовах більш вигідних, ніж ті, що 

були зазначені у договорі з комітентом, то вся вигода надходить до комісіонера, 

якщо інше не передбачено договором. У разі, коли комісіонер продасть майно 

за більш низькою ціною, ніж це було передбачено, без погодження з 

комітентом, він повинен відшкодувати рівницю, якщо не доведе, що цим самим 

запобіг настанню більших збитків. Після вчинення правочину комісіонер 

повинен надати комітентові звіт і передати все одержане за договором комісії 

[4, ст. 1017]. 

Отже, договір комісії має багато спільного з договором доручення. Як і в 

договорі доручення, за договором комісії виконавець діє в інтересах і за 

рахунок довірителя. 

Відмінність між цими договорами полягає насамперед у тому, що договір 

доручення є договором про представництво, тобто повірений діє від імені 
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довірителя, а комісіонер хоча і діє в інтересах комітента, але виступає вже від 

власного імені. Характерним є те, що, на відміну від договору доручення, 

смерть комітента не припиняє виконання договору комісіонером, можлива 

субкомісія. 
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ОРГАНИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

Актуальність теми полягає в тому, що українська влада на сучасному 

етапі може підлягати трансформації і досить доречним у цій ситуації є 

вивчення державних органів країни, які відіграють центральну роль у 

здійсненні державної політики. В діяльності і рішеннях глави держави, уряду, 

парламенту знаходять реальне відображення сутність і роль держави в 

суспільстві, розкриваються види її цілеспрямованого впливу на суспільство. 

 Органи державної влади — структурно відокремлені колективи 

державних службовців, які відповідно до посади наділені юридично 

визначеною державно-владною компетенцією на необхідними засобами для 

виконання управлінських функцій і завдань держави.[6, с.164] 

 Конституція України (ст. 6) закріплює принцип поділу влади на 

законодавчу, виконавчу та судову в якості одного з провідних принципів основ 

конституційного устрою. Це означає, що, по-перше, закріплена певна 

самостійність кожного органу влади; по-друге, чітко розділена їх компетенція; 

по-третє, кожний орган влади наділений можливістю протипоставити свою 

думку рішенню іншого органу, контролюючи при цьому його дії. 

 Конституція України закріплює таку систему державних органів: 

— Органи законодавчої влади (Верховна Рада України). 

— Президент України — глава держави. 
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— Органи виконавчої влади (Кабінет Міністрів України, міністерства, 

відомства та державні комітети, місцеві державні адміністрації) 

— Органи судової влади. 

— Правоохоронні органи(органи прокуратури, різні інспекції). 

— Органи місцевого самоврядування. 

 Законодавча влада — це одна з гілок державної влади, яка наділена 

повноваженнями щодо прийняття, зміни чи скасування законів. Згідно з 

Конституцією України єдиним органом законодавчої влади є парламент — 

Верховна Рада України. Верховна Рада — парламент однопалатний, він 

формується шляхом виборів народних депутатів, які здійснюють свої 

повноваження на постійній основі. [2, с.67-68] 

 Верховна Рада обирає зі свого складу Голову парламенту, його першого 

заступника і заступника та відкликає їх. Верховна Рада затверджує перелік 

парламентських комітетів, які здійснюють законопроектну роботу та 

попередній розгляд питань, віднесених до повноважень Верховної Ради; обирає 

голів цих комітетів. Також Верховна Рада може створювати тимчасові 

спеціальні комісії. 

Функції, що здійснює Верховна Рада України, можна поділити на: 

— законодавчі; 

— номінаційні; 

— контролюючі; 

— фінансові. [1] 

 В Україні посаду Президента було засновано Законом від 5 липня 1991р. 

У Конституції Президентові присвячено V розділ, в якому встановлюється 

порядок обрання Президента(ст. 103), його повноваження(ст. 106), та основи 

його відносин з іншими складовими частинами державного механізму. 

Конституція України визначає Президента як главу держави, який виступає від 

її імені. [4, с.96] 

 Виконавча влада — це одна з гілок державної влади, єдина система 

виконавчо-розпорядчих органів, які здійснюють безпосереднє управління 

державними справами. [2, с.69] 

 Систему центральних органів виконавчої влади складають міністерства 

України та інші центральні органи виконавчої влади. Система центральних 

органів виконавчої влади є складовою системи органів виконавчої влади, 

вищим органом якої є Кабінет Міністрів України. Міністерства забезпечують 

формування та реалізують державну політику в одній чи декількох сферах, інші 

центральні органи виконавчої влади виконують окремі функції з реалізації 

державної політики. Повноваження міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади поширюються на всю територію держави. [5] 

 Судова влада — незалежна гілка державної влади, яка має захищати 

права і свободи громадян, інтереси держави і суспільства, забезпечувати 

додержання законності та справедливості шляхом застосування законів до 

конкретних життєвих ситуацій. 
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 Система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами 

територіальності та спеціалізації. Найвищим судовим органом у системі судів 

загальної юрисдикції є Верховний Суд України. Вищими судовими органами 

спеціалізованих судів(господарські, адміністративні) є відповідні вищі суди. 

Відповідно до закону діють апеляційні та місцеві суди. [4, с.97-98] 

 Правоохоронні органи — це державні та недержавні органи, головним 

завданням і функцією яких є охорона правопорядку, захист прав і законних 

інтересів громадян, юридичних осіб, держави. 

 До державних правоохоронних органів належать прокуратура; органи 

внутрішніх справ; Служба безпеки України. 

 До недержавних правоохоронних органів належать адвокатура, 

приватний нотаріат, приватні охоронні організації. 

 Прокуратура України — це єдина система державних органів, що 

здійснюють прокурорський нагляд за дотриманням і правильним застосуванням 

законів. [3] 

 Органи місцевого самоврядування — це виборні або сформовані іншим 

способом органи населення певної території, діяльність яких спрямована на 

вирішення питань місцевого значення у межах встановленої компетенції. 

 До органів місцевого самоврядування Конституція України відносить: 

сільські, селищні міські ради та їх виконавчі органи; районні та обласні ради, 

що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст. 

[2, с.73] 

 Отже, хотілося б зазначити, що завдання і функції Української держави 

реалізуються через діяльність відповідних державних органів, правовий статус 

яких закріплюється в Конституції України та інших нормативно-правових 

актах. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої 

повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів 

України. 
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МІСЦЕ ПРОКУРАТУРИ В МЕХАНІЗМІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

Актуальність теми полягає в тому, що у теперішній час в Україні триває 

дискусія серед учених і практичних працівників про місце прокуратури в 

системі поділу влад. У Конституції України ст. 121—123, присвячені 

прокуратурі, містяться в окремому розділі (VII). Це свідчить про те, що 

законодавець не відніс прокуратуру ні до однієї з основних гілок влади.  

Розвиток наукових поглядів на цю проблематику свідчить про прагнення 

вчених і практиків «прив’язати» прокуратуру до однієї з визначених у тріаді 

гілок влади. Так деякі юристи вважають, що прокурорський нагляд є 

продовженням законодавчої функції держави. Інші стверджують, що 

прокуратура діє від імені вищого органу державної влади і це «має бути 

закріплено в Конституції та організаційно оформлено». 

Багато правників вважають, що прокуратура має увійти до складу судової 

влади, повернутися туди, звідки вона вийшла, тобто до суду.  

Висловлювалися пропозиції зробити прокуратуру органом 

президентської влади, бо її наглядові функції дуже близькі до функцій 

Президента, а повноваження прокуратури мають допомагати Президенту 

реалізовувати свої права. Така позиція вочевидь ускладнює додержання 

принципу розподілу влади, спрямована на концентрацію в руках Президента, 

по суті, необмеженої контрольно-наглядової влади. До того ж місце Президента 

в системі розподілу державної влади також залишається невизначеним. [1]. 

Науковий підхід до вирішення вказаного питання потребує серйозного 

аналізу функціонування правоохоронних органів, зокрема прокуратури, в 

більшості європейських країн. Наприклад, прокуратури Словацької Республіки 

та Угорщини — самостійні органи, непідпорядковані виконавчій владі. У 

Польщі та Австрії прокурори підпорядковані міністрові юстиції. В інших 

європейських країнах це питання вирішується по-різному. Від виконавчої 

влади, скажімо, незалежні прокуратури в Білорусі, Латвії, Російській Федерації, 

Португалії та Македонії. Навпаки, підпорядковані виконавчій владі 

прокуратури Німеччини, Франції, Данії, Голландії. Поряд з вказаними існують 

ще дві моделі. В Іспанії, Албанії, Болгарії, Хорватії прокуратура входить до 

складу судової влади, а у Швеції прокуратура хоча і є частиною виконавчої 

влади — не підпорядкована міністру юстиції. Повне підпорядкування 

прокуратури законодавчій владі має свою перевагу у високому ступені 

незалежності прокурорів від будь-яких органів. Але поряд з цим має також і 

недоліки в надмірній юридичній владі прокурорів. [5] 

Прокуратура України – самостійний централізований орган державної 

влади, що діє в системі правоохоронних органів держави та забезпечує захист 

від неправомірних посягань на суспільний і державний лад, права й свободи 

людини, а також основи демократичного устрою засобами та методами, які 

передбачено законом. Прокуратура не підпорядковується виконавчій або 
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судовій владі, оскільки її діяльність є елементом системи стримувань і противаг 

між гілками влади, які формуються та утверджуються в державі після 

прийняття нової Конституції. "Фундаментальні гілки влади - законодавча, 

виконавча та судова, які уособлюють єдину державну владу та її поділ, зовсім 

не виключають можливості існування інших функціонально самостійних 

правових інститутів. їх наявність визначається реальними потребами побудови 

правової держави і державно-правового життя суспільства в даний конкретний 

період, необхідністю демократичних форм контролю гілок влади у випадках, 

коли їх діяльність не відповідає принципам і положенням Конституції". 

Проголосивши незалежність, Україна першою серед колишніх республік СРСР 

5 листопада 1991 року прийняла Закон України "Про прокуратуру", який було 

введено в дію 1 грудня 1991 року. Саме цей день відзначають як День 

працівників прокуратури.[4] 

Прокурорський нагляд за додержанням і правильним застосуванням 

законів Кабінетом Міністрів України, міністерствами та іншими центральними 

органами виконавчої влади, органами державного і господарського управління 

та контролю, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими Радами, 

їх виконавчими органами, військовими частинами, політичними партіями, 

громадськими організаціями, масовими рухами, підприємствами, установами і 

організаціями, незалежно від форм власності, підпорядкованості та 

приналежності, посадовими особами та громадянами здійснюється 

Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами. [2] 

Конституцією України та Законом «Про прокуратуру» передбачено 

чотири функції прокуратури: 

1) підтримання державного обвинувачення в суді; 

2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, 

передбачених законом; 

3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-

розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; 

4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового 

характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян. 

Разом з тим, Законом України від 12 липня 2001 р. «Про внесення змін до 

Закону «Про прокуратуру» закріплено положення, згідно з яким прокуратура 

продовжує виконувати, відповідно до чинних законів функцію нагляду за 

додержанням і застосуванням законів та функцію попереднього слідства – до 

введення в дію законів, що регулюють діяльність державних органів з 

контролю за додержанням законів, та до формування системи досудового 

слідства і введення в дію законів, що регулюють їх функціонування. 

Виходячи з цього, є очевидним той факт, що нині не існує в Україні 

державного органу, який би більш ефективно ніж прокуратура виконував 

функцію нагляду чи навіть контролю за додержанням законів суб'єктами 

державного і суспільного життя. Окрім цього, не так просто і в 

організаційному, матеріальному, і навіть, в політичному аспектах, створити 

єдиний орган досудового слідства.[3] 



194 

Проте такі зміни роблять ще менш зрозумілим місце прокуратури в 

механізми державної влади нашої країни.  

Варто зазначити, що підпорядкування прокуратури виконавчій або 

судовій владі може зруйнувати систему «стримувань і противаг», що склалася в 

державі, а жоден із існуючих державних органів не в змозі взяти на себе 

наглядову функцію прокуратури за дотриманням законів.  

Отже, посідаючи не підпорядковане місце в системі поділу державної 

влади, прокуратура всю свою діяльність спрямовує на захист передбачених 

законом прав і свобод громадян та інтересів держави від неправомірних 

посягань, утвердження принципу верховенства права. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТА ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ 

ОДНОЧАСНОГО ДОПИТУ ДЕКІЛЬКОХ ОСІБ 

Проведення одночасного допиту декількох осіб, як самостійна 

процесуальна дія, виступає вагомим інструментом, що забезпечує одержання 

доказової інформації. У криміналістичній науці такий різновид допиту існував і 

в Кримінально-процесуальному кодексі України 1960 р. та мав назву «очна 

ставка», яка була відома як ефективний спосіб перевірки і одержання нових 

доказів. Прийнявши новий Кримінальний процесуальний кодекс України, 

законодавець вводить нову назву, яка в сучасній криміналістичній науці відома 

як «одночасний допит декількох осіб». 

Проведення одночасного допиту декількох осіб, є безсумнівно складною 

слідчою дією, за допомогою якою можна не лише одержати важливу доказову 

інформацію, але разом з тим вона виступає потужним засобом психологічного 

впливу. Тому вважливим засобом реалізації даної слідчої дії є дослідження 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1002-05
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психологічної структури та розробка тактики проведення одночасного допиту 

вже допитаних осіб для з’ясування причин розбіжностей у їхніх показаннях. 

Цим і зумовлюється актуальність даної теми дослідження. 

У криміналістиці не приділялось достатньо уваги проблемам одночасного 

допиту декількох осіб. Однак, дослідженням порядку проведення даної слідчої 

дії приділяли увагу такі вчені, як: А.Ф. Волобуєв, А. П.Шеремет, 

Д.О.Александров, Р.С. Бєлкін, А.П. Черненко. 
Як вже зазначалось, новий КПК України не лише змінив назву очної 

ставки на проведення одночасного допиту декількох осіб, але і вніс деякі зміни 

в процесуальний порядок проведення даної слідчої дії. Отже, відповідно до 

КПК України 2012 р., розширюється коло учасників даної процесуальної дії. 

Якщо раніше очна ставка визначалась як одночасний допит двох раніше 

допитаних осіб, то сьогодні кримінально процесуальний закон надає право 

проведення допиту цих же двох, трьох чи більше осіб у межах однієї слідчої дії 

[2]. 

Процесуальний порядок проведення одночасного допиту декількох осіб 

містяться в кримінальному процесуальному законодавстві. Важливим 

елементом при проведенні даної слідчої дії є застосування слідчим або 

прокурором тактичних прийомів проведення допиту. У криміналістичній 

літературі висловлена думка про те, що при підготовці і проведенні цієї 

процесуальної дії застосовані загальні положення тактики допиту і тактичні 

прийоми, що використовуються при допиті свідків, потерпілих та підозрюваних 

(відповідно до того, хто є учасниками)". Отже, виходячи з даного положення 

можна вважати, що при проведенні одночасного допиту декількох осіб слідчий 

(прокурор) може застосовувати тактичні прийоми, що і при проведені допиту. 

Однак, все ж логічним є існування розбіжностей щодо проведення цих слідчих 

дій. Зокрема, А.Ф. Волобуєв виділяв певні умови проведення очної ставки, які 

не втратили свого значення і при застосуванні нового КПК України. Так, А.Ф. 

Волобуєв виділяє такі умови: 

1) проведенню одночасного допиту декількох осіб завжди передує допит, на 

якому виявляється суть протиріч; 

2) суперечності в показаннях допитаних осіб повинні носити істотний характер, 

тобто принциповий, який змінює оцінку ситуації; 

3) слідчий (прокурор) повинен обмежити обсяг "витоку" інформації (практика 

свідчить, що підозрювані часто клопочуть про провадження такого допиту, щоб 

обмінятися інформацією зі співучасниками або пригрозити потерпілим 

(свідкам); 

4) слідчий (прокурор) не повинен демонструвати, що він віддає перевагу 

показанням одного допитуваного перед іншим (адже він може й помилятися в 

оцінці правдивості показань одного з учасників допиту); 

5) психологічний контакт доречно формувати з кожним з учасників, але 

попередньо, під час допиту, що передує проведенню цієї слідчої дії; 

6) до проведення одночасного допиту декількох осіб доцільно провести 

додатковий допит з використанням усіх видів прийомів з метою усунення 

суперечливих моментів [3, с. 304]. 
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Слідчий або прокурор при проведенні одночасного допиту декількох осіб 

повинен добре вивчити показання допитуваних, врахувати їх взаємовідносини, 

вияснити сутність розбіжностей, що виникли, намітити запитання, які повинні 

задаватися, їх послідовність і вирішити питання про те, хто буде першим 

допитуватися. Першим, як правило, допитується особа, яка дає, на думку 

слідчого (прокурора), правдиві показання. Хоча в деяких ситуаціях можна 

зробити і навпаки в розрахунку на те, що неправдиві показання, що зачіпають 

інтереси іншого допитуваного, викличуть у нього обурення. В результаті він 

може повідомити факти, про які до цього часу змовчував [4, с. 105]. 

При проведені одночасного допиту декількох осіб слідчий або прокурор 

також повинен враховувати ефективність психологічного впливу, що має свій 

вияв на особі, яка дає неправдиві показання. При цьому, як зазначає А. 

П.Шеремет, особливу роль відіграє ефект безпосереднього емоціонального 

впливу однієї особи на іншу, особливо в таких випадках, коли допитуваний не 

знав, що є очевидці скоєного злочину, або надіявся, що проти нього показань не 

буде [4, с. 108]. 

Слідчий або прокурор, у свою чергу, зазнає від її учасників 

інформаційно-психологічного впливу, за допомогою якого здійснюються 

спроби керувати його поведінкою у бажаному напрямі. Складність поведінки 

самого слідчого (прокурора) полягає в тому, що тактика та межі його впливу 

регламентуються процесуально. Здійснюючи психологічний вплив на учасників 

одночасного допиту кількох осіб, він орієнтований на трансформацію 

(перебудову) негативної кооперації (конфлікту) учасників у позитивну 

(співробітництво). При цьому він може використовувати різні засоби 

впливу: переконання- послідовний та аргументований вплив, причому не тільки 

інформаційний, але й формально-організаційний, інакше кажучи, вплив самою 

процедурою слідчої дії; навіювання - емоційно-підсвідомий вплив за 

допомогою міміки, жестів, мовного супроводження тощо [1, с. 87]. 

 Отже, підсумовуючи, слід зазначити, що проведення одночасного допиту 

двох чи більше вже допитаних осіб, є складною слідчою дією, за допомогою 

якої можна одержати важливу інформацію, здійснити перевірку вже наявних 

доказів або отримати нові докази. Та проведення даної слідчої дії потребує від 

слідчого або прокурора не лише застосування кримінального процесуального 

законодавства. Важливим елементом є правильність застосування тактичних 

прийомів, які залежать від особистого уміння, досвіду, а також від серйозного 

відношення до підготовки проведення цієї слідчої дії. Одночасний допит 

декількох осіб є також потужним засобом психологічного впливу, який 

зумовлений підвищеним динамізмом та гостротою міжособистісної взаємодії, 

важливу ролі в регулюванні цього відводиться слідчому. 
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ПОНЯТТЯ ТА МЕТА СЛІДЧОГО ЕКСПЕРЕМЕНТУ:  

АНАЛІЗ НАУКОВОЇ ДУМКИ  

Однією з найважливіших основ кримінального провадження є презумпція 

невинуватості, яка покладає на сторону обвинувачення тягар доведення 

обвинувачення і спростування доводів, наведених на захист підозрюваного або 

обвинуваченого. При цьому слідчий повинен не тільки зібрати докази, а й 

провести їх перевірку і оцінку шляхом провадження слідчих дій. 

У багатьох випадках об'єктивні перевірка і оцінка отриманих доказів 

можливі тільки при проведенні слідчого експерименту, що дозволяє слідчому 

дослідним шляхом перевірити достовірність отриманих в ході слідства 

відомостей, правильність своїх гіпотез і висновків, а також відтворити картину 

події в повному обсязі з урахуванням взаємних зв'язків, різних деталей і 

особливостей. Від того, наскільки грамотно слідчий спланує експериментальні 

дії, багато в чому залежить успіх слідчих дій в цілому, оскільки доказовою 

базою слугуватимуть оформлені протоколом результати експерименту (як 

позитивні, так і негативні) [1]. 

Найширше та зрозуміле поняття слідчого експерименту надає ч.1 ст.240 

КПК України. Слідчий експеримент - це слідча (розшукова) дія, що 

проводиться з метою перевірки і уточнення відомостей, які мають значення для 

встановлення обставин кримінального правопорушення, слідчий, прокурор має 

право провести слідчий експеримент шляхом відтворення дій, обстановки, 

обставин певної події, проведення необхідних дослідів чи випробувань [2].  

За допомогою цієї слідчої дії частіше за все перевіряються показання 

підозрюваного, обвинуваченого, а також потерпілого та свідка про можливості 

скоєння чи спостереження ними певних дій або подій у конкретній ситуації. В 

межах слідчого експерименту можуть перевірятися також фактичні дані, що 

отримали закріплення в інших джерелах доказів (наприклад, в протоколі огляду 

місця події).  

Разом з тим слідчий експеримент, як і будь-яка інша слідча дія, 

забезпечує не тільки перевірку даних, що мають значення для кримінального 

провадження, але також отримання нових доказів (зокрема, встановлення 

механізму виникнення слідів злочину). 

Специфіка слідчого експерименту як самостійної процесуальної дії 

полягає в тому, що тільки для неї є характерним вчинення операцій, адекватних 

тим, що мали місце в момент передбачуваної події [3]. 



198 

Думка про те, що метою слідчого експерименту є перевірка зібраних у 

справі доказів, загальновизнана. Всі науковці, які певним чином розглядали в 

своїх працях питання слідчого експерименту, в цьому одностайні. 

Однак, як тільки йде мова про те, чи це єдина мета слідчого експерименту 

чи є інші цілі цієї слідчої дії, у т.ч. й така, як отримання нових доказів, ця 

одностайність зникає, і ми зуcтрічаємося з найсуперечливішими точками зору. 

Обмеження цілей слідчого експерименту лише перевіркою вже наявних 

доказів невиправдано звужує сферу застосування цієї слідчої дії. 

На думку Р.С. Бєлкіна та А.Р. Бєлкіна цілями слідчого експерименту є [4]:  

1) перевірка та ілюстрація зібраних доказів (експериментальна перевірка 

доказів означає дослідне встановлення можливості або неможливості існування 

цього факту, до того ж саме в даній конкретній обстановці, зумовленій змістом 

цього доказу. Шляхом слідчого експерименту перевіряють не лише докази, що 

містяться в показаннях свідків, обвинуваченого, але й речовими доказами, 

точніше, в процесі слідчого експерименту певний об'єкт оцінюється як речовий 

доказ злочину. До речі, ця мета чітко закріплена у ч.1 ст.240 КПК України [2];  

2) перевірка та оцінка слідчих версій (дану позицію також підтримують 

П.І. Тарасов-Радіонов, Н.І. Гуковська та інші науковці. Також, на думку Г. Н. 

Александрова та деяких інших науковців, перевірка доказів або сукупності 

доказів не завжди тотожна перевірці версії, оскільки між доказом і версією не 

можна поставити знак рівності. Версія виникає на основі доказів і їх пояснює. 

Але зміст версії може бути ширше тих доказів, на яких вона ґрунтується, 

інакше вона не грала б такої важливої ролі в процесі розслідування [5];  

3) встановлення причин і умов, що сприяли вчиненню злочинів 

(зрозуміло, що слідчий експеримент не може безпосередньо служити засобом 

попередження злочинів. Попереджувальна роль цієї слідчої дії виражається в 

тому, що з його допомогою можна з'ясувати: а) які обставини полегшили або 

зробили можливим вчинення злочину; б) які заходи організаційно-

адміністративного або технічного характеру повинні бути прийняті, щоб в 

даних умовах ускладнити чи зробити неможливим вчинення аналогічних 

злочинів. Розглянута мета слідчого експерименту зазвичай ставиться і 

досягається поряд з іншими цілями, наприклад, поряд з перевіркою зібраних 

доказів, що мають відношення до умов, що сприяють вчиненню злочину [4]; 

 4) отримання нових доказів (про цю мету слідчого експерименту йдеться 

в працях багатьох науковців, таких як В.М. Стратонов, Д.Д. Заяць, В.В. 

Негребецький, М.М. Гродзинський та інші). 

Таким чином, слід погодитися з науковцями, котрі вважають, що в усіх 

випадках, з якою б метою не проводився слідчий експеримент, його результат є 

новим доказом. Це особливо очевидно тоді, коли експеримент проводиться з 

метою перевірки чи оцінки слідчих версій.  

Також, слід зазначити думку Р.С. Бєлкіна та А.Р. Бєлкіна про те, що 

говорячи про перевірку доказів як мету слідчого експерименту, слід зазначити, 

що перевірка чи уточнення даних саме по собі може мати на увазі отримання 

нових даних як спосіб цього уточнення. Правда, не завжди цей новий доказ, 

отриманий в результаті проведення експерименту, містить нові факти. Іноді, 
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результати слідчого експерименту є новим засобом доведення вже відомого 

факту. Адже цілком очевидно, що в процесі доведення один і той самий факт 

може встановлюватися декількома джерелами доказів, які від цього самі по собі 

не перестають бути такими і при їх виявленні завжди є новими для слідчого [4]. 

Отже, цілі, які переслідує слідчий експеримент, на практиці не існують 

ізольовано одна від одної, а поєднуються в різних комбінаціях, необхідним 

елементом яких завжди є отримання нових доказів. Один і той самий 

експеримент може бути спрямований і на перевірку доказів, і на встановлення 

умов, що сприяли вчиненню злочину, тощо. 
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ПРОЦЕС ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ДОСУДОВОГО 

ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ 

Заходи досудового врегулювання господарських спорів є важливим 

механізмом у господарському праві і процесі, оскільки заощаджує час і кошти 

сторін, а також дозволяє вирішити спір без звернення до суду. До прийняття 

Конституції України 1996 року досудове врегулювання спорів було 

імперативною нормою, оскільки подання позову до суду без цієї процедури 

було неможливим. З прийняттям Конституції норма втратила свою 

обов’язковість. А першим кроком на шляху вирішення проблеми про 

застосування норм нової Конституції стала постанова Пленуму Верховного 

Суду України «Про застосування Конституції України при здійсненні 

правосуддя» від 1.11.1996 р. № 9, у п. 8 якої з посиланням на ст. 124 

Конституції України зазначено: «Суд не вправі відмовити особі в прийнятті 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CD0QFjAD&url=http%3A%2F%2Fzakon.rada.gov.ua%2Fgo%2F1001-05&ei=q44TU4XKCcSBywPVqICwBg&usg=AFQjCNHmoxcKpQqCmWpejM55bzDQ3kzkdA&bvm=bv.62286460,d.bGQ
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позовної заяви чи скарги лише з тієї підстави, що її вимоги можуть бути 

розглянуті в передбаченому законом досудовому порядку»[1] 

Другим кроком стало прийняття Конституційним Судом України рішення 

у справі за конституційним зверненням ТОВ «Торговий Дім «Кампус Коттон 

клаб» щодо офіційного тлумачення положення ч. 2 ст. 124 Конституції України 

(справа про досудове врегулювання спорів) від 9.07.2002 № 1-2/2002. Цим 

рішенням КСУ розтлумачило право на звернення до суду таким чином: 

«Право особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства, 

юридичної особи) на звернення до суду за вирішенням спору не може бути 

обмежене законом, іншими нормативно-правовими актами. Встановлення 

законом або договором досудового врегулювання спору за волевиявленням 

суб'єктів правовідносин не є обмеженням юрисдикції судів і права на судовий 

захист»[2]. 

Тобто після внесення змін до ГПК України претензійний порядок 

вирішення спору є правом суб’єктів господарювання, а не обов’язком, як це 

було раніше. Слід звернути увагу, що обов’язковість його застосування може 

зводитись лише до волі учасників, яку вони за бажанням можуть закріпити в 

договорі у формі застереження про те, що спори між ними, які пов’язані з 

укладенням, розірванням, виконанням цього договору, можуть бути передані на 

вирішення господарського суду лише за умови додержання порядку досудового 

врегулювання, який закріплений у розділі ІІ ГПК України[3].  

Оскільки проблема є актуальною, вважаємо необхідним висвітлити 

позитивні і негативні сторони Досудового вирішення справи. 

Недоліки:  

- відсутність можливості отримання акта преюдиційного характеру: ухвали чи 

рішення суду, в яких безпосередньо встановлюються факти, що мали місце при 

виникненні певних правовідносин, наприклад, договірних, і, відповідно, 

дається юридична оцінка вчиненим діям (резолютивна частина рішення).  

- позасудове вирішення суперечностей дає можливість керівникам підприємств 

мінімізувати витрати. Проте некваліфікована правова база підприємства і, як 

наслідок, низько кваліфіковане представництво інтересів і врегулювання 

спорів. Зокрема, неузгодження може бути врегульоване, але не факт, що 

підприємство-контрагент не звернеться з цього ж питання із позовом до суду.  

Переваги:  

- за умови досудового врегулювання спору немає потреби сплачувати державне 

мито, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, у разі 

необхідності і витрати на проведення експертизи. До того ж за результатами 

розгляду справи в суді можлива сплата первинної суми, наприклад, штрафу, що 

визначався договором або рішенням контролюючого органу;  

- вирішення спору в позасудовому порядку здійснюється набагато 

оперативніше, за взаємним бажанням сторін. Тоді як судове провадження 

стримується відкладеннями з метою, наприклад, витребування додаткових 

доказів;  
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- сторони вільні в обранні зручного часу та місця для обговорення та 

знаходження консенсусу. Більше того, все може бути вирішено за допомогою 

телефонного зв’язку, Інтернету, факсу тощо[4]. Суд є основним, головним та 

обов’язковим учасником господарських відносин, що виникають при здійсненні 

ним господарського судочинства та регулюються нормами господарського 

процесуального права. Зважаючи на це, Господарським процесуальним 

кодексом України повинні визначатися саме обов’язкові умови та порядок 

здійснення судочинства господарськими судами, через встановлення 

обов’язкових стадій для всебічного, повного розгляду та об’єктивного 

вирішення спору господарським судом. Оскільки застосування претензійного 

порядку не є обов’язковою умовою для реалізації особою свого 

конституційного права на судовий захист і не потребує втручання у вирішення 

спору господарського суду,на наш погляд, регулювання окремим розділом 

Господарського процесуального кодексу України досудового врегулювання 

господарських спорів є недоцільним. У даний кодифікований акт варто внести 

зміни такого характеру: виключити Розділ ІІ «Досудове врегулювання 

господарських спорів» і зазначити лише в одній статті існування можливості 

вирішення спору за домовленістю сторін у досудовому порядку, а також те, що 

це в подальшому не буде перешкодою для звернення з позовом до 

господарського суду. А механізм застосування досудового врегулювання 

господарських спорів, вважаємо, повинен регулюватися окремим розділом саме 

Господарського Кодексу України. 
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ТИМЧАСОВЕ ВИЛУЧЕННЯ ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ,  

ЯК ЗАХІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ  

ПРО АДМНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

Актуальність даної теми полягає в тому, що тимчасове вилучення 

посвідчення водія є лише заходом забезпечення провадження, воно передує 

застосуванню адміністративного стягнення у вигляді позбавлення права 

керування транспортним засобом.  

Захід забезпечення провадження – це захід, що сприяє більш повному, 

своєчасному і правильному розгляду матеріалів, супроводжує застосування 

адміністративних стягнень, забезпечує виконання постанов у справах про 

адміністративні правопорушення. 

Ця тема стала предметом дослідження таких вчених – юристів, як: В. Б. 

Авер’ янова, С. В. Пєткова, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова, З. Р. Кісіль та ін. 

Перш ніж перейти до теми, треба зазначити, що є саме позбавленням 

спеціального права, у даному випадку – права керування транспортним 

засобом. Позбавлення спеціального права – основне адміністративне стягнення, 

яке накладається на громадян у разі грубого або систематичного порушення 

порядку користування цим правом. 

Основним нормативно – правовим актом у вирішенні даного питання є 

Кодекс України про адміністративні правопорушення, у якому говориться, що у 

разі наявності підстав вважати, що водієм вчинено порушення, за яке 

відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення може бути 

накладено адміністративне стягнення у вигляді позбавлення права керування 

транспортними засобами, працівник відповідного підрозділу Міністерства 

внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, тимчасово 

вилучає посвідчення водія до набрання законної сили постановою у справі про 

адміністративне правопорушення, але не більше ніж на три місяці з моменту 

такого вилучення, і видає тимчасовий дозвіл на право керування 

транспортними засобами. Про тимчасове вилучення посвідчення водія робиться 

запис у протоколі про адміністративне правопорушення[1]. 

Після закінчення тримісячного строку тимчасового вилучення 

посвідчення водія, у випадках, якщо судом не прийнято рішення щодо 

позбавлення водія права керування транспортним засобом або якщо справа про 

адміністративне правопорушення не розглянута у встановлений законом строк, 

особа має право звернутися за отриманням вилученого документа. Таке 

звернення особи є обов'язковим для його виконання незалежно від стадії 

вирішення справи про адміністративне правопорушення. 

Порядок тимчасового вилучення посвідчення водія визначається 

Кабінетом Міністрів України. 
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Тимчасово вилучене посвідчення повертається водієві: 

за заявою водія у разі, коли суд не прийняв у тримісячний строк рішення 

про позбавлення водія права керування транспортним засобом або не розглянув 

у встановлений законом строк справу про адміністративне правопорушення; 

після виконання водієм постанови суду про накладення 

адміністративного стягнення або подання до підрозділу Державтоінспекції 

копії постанови суду про закриття справи (крім випадків, коли справу про 

адміністративне правопорушення закрито на підставі порушення за тим самим 

фактом кримінальної справи); 

у разі винесення судом постанови про позбавлення водія права керування 

транспортним засобом після закінчення визначеного строку позбавлення права 

керування транспортним засобом та успішного складення в Державтоінспекції 

теоретичного і практичного іспиту для отримання права на керування 

транспортним засобом відповідної категорії. 

Вилучене посвідчення водія передається для зберігання до відповідного 

підрозділу Державтоінспекції в установленому МВС порядку[2]. 

Не слід плутати тимчасове вилучення посвідчення водія та позбавлення 

права керування транспортним засобом. Можна зазначити такі їх відмінності: 

по – перше, тимчасове вилучення посвідчення водія є заходом забезпечення 

провадження, а позбавлення права керування транспортним засобом є видом 

стягнення; по – друге, тимчасове вилучення посвідчення водія виконується 

інспектором ДАІ, а питання щодо позбавлення прав керування транспортним 

засобом вирішується виключно судом; по – третє, тимчасове вилучення 

посвідчення водія накладається на строк до трьох місяців, а позбавлення права 

керування транспортним засобом застосовується на строк до 3 років за грубе 

або повторне порушення порядку користування цим правом або на строк до 10 

років за систематичне порушення порядку користування цим правом[3]. 

На основі вищенаведеного можна зробити висновок, що тимчасове 

вилучення посвідчення водія є тільки заходом забезпечення провадження, що 

застосовується працівниками ДАІ, і його не варто плутати з позбавленням 

права керування транспортним засобом, що може здійснюватись лише судом.  
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ПРОКУРОР В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ: ЗАГАЛЬНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Прокурор – особливий суб’єкт некримінального процесу, і його участь у 

господарському, цивільному, адміністративному судочинстві зумовлена 

необхідністю виконання функції представництва інтересів громадянина або 

держави у випадках, передбачених законом (п.2 ст.121 Конституції України, ч.2 

ст.45 ЦПК України, ст.ст.2, 29 ГПК України та ст.60 КАС України). Тобто 

функція представництва інтересів у суді є для органів прокуратури 

конституційною, а отже і правозахисною за змістом [3]. 

Інститут процесуального представництва, виступає предметом багатьох 

наукових досліджень таких вчених, як В. Антонова, В. Гайворонського, В. 

Мамутова, В. Щербина, М. Штефана, Д. Притика, І. Балюка, В. Васильєва, Н. 

Абрамова, В. Гопанчука, , М. Тітова, Е. Фурса, та ін. У вивчення питання 

представництва прокурором інтересів громадянина в цивільному 

процесуальному праві та господарському процесуальному праві варто 

зазначити внесок таких вчених-науковців, як І. Павлуника, М. Руденко, Н. 

Сакара, С. Чванкіна, Б. Юркова, С. Фурса. 

За ст.ст.121-123 Конституції України прокуратура є організаційно 

самостійним державно-правовим інститутом влади, який не належить до 

жодної з її гілок. Представляючи в суді інтереси громадянина або держави, 

прокурор реалізує винятково конституційні положення, закріплені в ст.ст. 3, 13 

Конституції України, відповідно до яких держава зобов'язана забезпечувати 

захист прав і свобод громадян, а також усіх суб'єктів права власності та 

господарювання [1]. 

Однак, статус прокурора і статус представника у процесі не є тотожними. 

Відносини між представником і довірителем засновані на договорі доручення 

або законі. Представник для виконання своїх обов'язків наділяється 

відповідними повноваженнями і не може виходити за межі цих повноважень, 

якщо не одержить на це спеціального дозволу. Прокурор же займає інше 

процесуальне становище у господарському процесі. Завданням прокурора при 

розгляді справ у суді є дотримання прав і законних інтересів держави, 

винесення судом законних і обґрунтованих рішень. Виконуючи свої функції, 

прокурор керується відповідним процесуальним та іншим законодавством. 

Прокурор в господарському процесі може представляти як інтереси 

фізичних осіб, так і інтереси держави. Крім цього, як зазначає М. Руденко, він 

має право і навіть зобов’язаний захищати права та законні інтереси суб’єктів 

господарської діяльності, в якій держава може вбачати свої інтереси без 

жодних обмежень [5]. А саме, в даному випадку прокурор захищає права 

суб’єктів господарювання з метою забезпечення інтересів держави. Коли мова 

йде про захист прав та інтересів суб’єктів господарювання, де державний 

інтерес відсутній, слід сказати, що і тут прокурор має певні повноваження, 

однак в цьому аспекті більшою мірою реалізується позасудовий захист, а що 
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стосується питання представництва прокурором інтересів суб’єктів 

господарювання в суді – Закон України «Про прокуратуру» чітко не 

врегульовує цього питання, але така можливість зазначена в п.6 ч.2 ст.20 цього 

Закону [2]. Слід зазначити, що ГПК не обмежує кількості представників, яких 

може призначити одна особа. 

Участь прокурора в господарському процесі має такі характерні ознаки, 

як:  

здійснення представництва від імені держави; визначенн ів законодавстві 

підстави представництва; здійснення представництва на різних стадіях процесу 

та у різних справах; особливий характер повноважень, наданих прокурору. 

На питання про те, коли ж прокурор може брати участь в господарському 

процесі, можна спробувати шляхом аналізу ст.36-1 Закону України "Про 

прокуратуру", а саме законодавець вказує, що представництво прокуратурою 

інтересів громадянина або держави в суді полягає у здійсненні прокурорами від 

імені держави процесуальних та інших дій, спрямованих на захист у суді 

інтересів громадянина або держави у випадках, передбачених законом. Більш 

детально підстави такого представництва наведені у ч.2 ст.36-1, що підставою 

представництва в суді інтересів громадянина є його неспроможність через 

фізичний стан, недосягнення повноліття, похилий вік, недієздатність або 

обмежену дієздатність самостійно захистити свої порушені чи оспорювані 

права або реалізувати процесуальні повноваження. А стосовно держави, ч.3 

ст.36-1 , що підставою представництва в суді інтересів держави є наявність 

порушень або загрози порушень інтересів держави. [2]. 

Загалом, чинне законодавство має значні недоліки через які, постає 

багато проблем, пов’язаних з інститутом представництва. Необхідні зміни в 

законодавстві, підвищення належної правової обізнаності громадян, а також 

більш змістовно і чіткіше визначити поняття представника у судовому процесі. 

Через неясності в законодавстві громадяни змушені звертатись за допомогою 

прокурора. За обставин, які були наведені учені Т. Дунас та М. Руденко, 

виникає об’єктивна потреба подальшого зміцнення інституту представництва 

прокуратури як гаранта прав людини, посилення діяльності її органів [4]. 

На думку науковця C. Бичкової, представництво – це процесуальна 

діяльність особи (представника) у межах наданих їй повноважень, спрямованих 

на захист суб’єктивних прав, свобод та інтересів іншої особи, яка бере участь у 

справі, від імені та в інтересах останньої . 

Професор М. Штефан розглядає представництво як процесуальну 

діяльність особи (представника, повіреного), спрямовану на захист 

суб’єктивних прав та захищених законом інтересів іншої особи, яка бере участь 

у справі, державних і громадських інтересів, а також сприяння судові у 

всебічному, повному і об’єктивному з’ясуванні обставин справи та 

постановленні законного й обґрунтованого рішення [4].  

Професор Л. Давиденко зазначив, що таке представництво належить 

розуміти як «діяльність прокурора, поєднану з його участю в судовому розгляді 

цивільних, господарських справ і справ про адміністративні правопорушення з 

метою захисту прав і законних інтересів окремої особи, громадян, держави, а 
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також підготовкою й направленням до суду заяв та інших матеріалів, 

застосуванням інших дій щодо відновлення порушеного права окремої особи, 

громадян, держави» [5]. Представницьку функцію прокурора своєрідно 

визначає і професор М. Косюта, розуміючи під цим захист від неправомірних 

посягань щодо найважливіших соціальних цінностей, закріплених у 

Конституції та інших актах законодавства [1]. 

Отже, участь прокурора в господарському процесі забезпечує громадянам 

належний захист їх прав і свобод. Але право прокуратури на звернення до суду 

та вступ у справу чітко обмежено представництвом певної категорії громадян: 

людей похилого віку, дітей, малозабезпечених та інших осіб, які не спроможні 

самостійно захистити свої права в суді, та представництвом інтересів держави. 

Приводом для представництва прокурора в суді є саме звернення у прокуратуру 

фізичних осіб, тобто рішення самої особи про необхідність її захисту 

прокуратурою. При цьому така правова допомога надається громадянам 

безоплатно, тобто за рахунок держави, і спрямована на захист конституційних 

прав найменш захищених верств населення. Не всі питання представництва 

прокурором в господарському суді закріплені законодавчо, що саме і є 

проблемою і потребує подальшого вдосконалення з боку держави. 
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СИСТЕМА ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ЯКІ 

ЗДІЙСНЮЮТЬ АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНО-

ПРАВОВИХ ВІДНОСИН 

Адміністрування земельно-правових відносин є актуальною темою в наш 

час, так як суспільні відносини з приводу володіння, користування, 

розпорядження та управління землею на державному, господарському і 

внутрігосподарському рівнях є проблемою регулювання з боку держави, так як 

є багато порушень законодавства що регулюють ці відносини. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування поняття та сутності 

адміністрування плати за землю на основі характеристики та узагальнення 
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наукових поглядів щодо поняття і сутності адміністрування податків та 

визначення на цій підставі особливостей адміністрування плати за землю у 

сфері справляння податків [1]. 

Цю тему розкрило багато вчених, таких як О. М. Бандурко.Який 

розглядав правові відносини, що складаються здебільшого у державному 

управлінні. Також у словнику С. І. Ожегова «адміністрування» подається у двох 

аспектах: 1) як спеціальна категорія — «управлять, руководить чем-нибудь»; 2) 

як «неодобрительная» (рос.) категорія «управлять чем-нибудь бюрократически, 

формально, не входя в существо дела». 

  Теоретичні та методичні аспекти регулювання суспільних відносин та 

економічних процесів висвітлюються в працях Н. Верхоглядової, Д. 

Левчинського, В. Геєця, Г. Калетніка, С. Мочерного, В. Павлова, А. Третяка та 

інших. Але проблеми поєднання державного та ринкового регулювання 

земельних відносин, а також меж втручання держави в управління 

економічними процесами в АПК залишаються недостатньо розроблені, тому 

тема статті є актуальною [3]. 

Земельні відносини - це суспільні відносини щодо 

володіння, користування і розпорядження землею. 

Суб'єктами земельних відносин є громадяни, юридичні особи,органи 

місцевого самоврядування та органи державної влади [6]. 

Саме публічна адміністрація передбачає не тільки чітку визначеність і 

детермінованість її компетенції, а й наявність чіткого механізму її реалізації у 

практичній діяльності, що виражається в певних діях, котрі сприймаються як 

такі, що містять владні приписи. Вони являють собою: по-перше, чітко 

виражені в реальній дійсності вольові положення держави; по-друге, дії, що 

йдуть від конкретних суб'єктів і відображають публічні інтереси; по-третє, дії, 

які реально відчувають фізичні та юридичні особи [7]. 

Таким чином, під формою публічного адміністрування слід розуміти 

зовнішньо виражену дію суб'єктів публічної адміністрації, що здійснюється в 

рамках їх компетенції для виконання поставлених перед ними завдань та тягне 

за собою певні наслідки [5]. 

   У юридичній літературі виділяють властивий публічному праву метод 

імперативного впливу, за допомогою обов'язкових до виконання розпоряджень 

і заборон та метод диспозитивний, який визначає лише межі поведінки 

учасників відповідних відносин, що дає їм можливість вільно і самостійно 

регулювати свої стосунки у встановленому обсязі. З точки зору загальної теорії 

права, земельному праву, враховуючи розгалужену сукупність правових норм, 

притаманні обидва методи правового регулювання. 

  Імперативний метод у земельному праві застосовують у галузі управління 

використанням і охороною земель: визначення порядку реалізації функцій 

державного управління; ведення державного земельного кадастру; 

забезпечення земельного моніторингу; здійснення землевпорядкування; 

визначення порядку проведення земельних аукціонів і конкурсів; встановлення 

обмежень використання земель за цільовим призначенням тощо. 

  Диспозитивний метод притаманний регулюванню стосунків власників 
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земельних ділянок з приводу використання землі та самостійного 

господарювання на ній. Власник має право на свій розсуд розпоряджатися 

належною йому земельною ділянкою у межах, встановлених законом. 

Учасники земельних відносин мають можливість у визначених межах 

регулювати свої стосунки. 

  У земельно-правовій літературі висловлена обгрунтована точка зору, 

відповідно до якої існують три основні різновиди диспозитивного методу 

регулювання земельних відносин — рекомендаційний, санкціонований та 

делегований [4]. 

 До системи органів публічного які здійснюють адміністрування у сфері 

земельно-правових відносин можна віднести Верховну раду України, також сам 

президент України регулює ці відносинами тим що він видає укази щодо 

земельно-правових відноси, Кабінет Міністрів України регулює своїми 

розпорядженнями. 

  Згідно з Законом України Про Державний земельний кадастр він є 

головним органом регулювання земельно-правових відносин він включає в собі 

єдину державну геоінформаційну систему відомостей про землі, розташовані в 

межах державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх 

використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх 

оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами [2]. 

Таким чином можна зробити висновок, що регулювання земельних 

відносин з метою забезпечення права на землю громадян, юридичних 

осіб, територіальних громад та держави, раціонального використання 

та охорони земель. Ефективна система земельного адміністрування буде 

інформаційним забезпеченням системи управління землекористуванням та 

імплементації державної політики у сфері земельних відносин та охорони 

земель. 
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ПІДСТАВИ ІНКРИМІНУВАННЯ ВИМАГАННЯ 

НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ 

Постановка проблеми. Згідно з чинним законодавством України 

вимагання неправомірної вигоди є не лише кваліфікуючою ознакою одержання 

неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 368 КК України), а й однією з підстав 

обов’язкового звільнення особи, що надає неправомірну вигоду від 

кримінальної відповідальності (ч. 3 ст. 369 КК України). Винний, 

використовуючи службове становище, здійснює психічний тиск на особу, 

примушуючи її порушити закон і вчинити злочин – дати неправомірну вигоду. 

Інакше кажучи, давання неправомірної вигоди у випадку її вимагання 

викликане не ініціативою та вільним волевиявленням особи, що надає 

неправомірну вигоду, а цілеспрямованою поведінкою службової особи.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання інкримінування 

вимагання неправомірної вигоди вивчала переважна більшість науковців, які 

досліджують проблематику кримінально-правової протидії службовим 

злочинам, зокрема, П.П. Андрушко, Т.Б. Басова, Б.В. Волженкін, В.І. Зубкова, 

Б.В. Здравомислов, А.К. Квіцінія, М.Й. Коржанський, М.П. Кучерявий, 

М.І. Мельник, С.І. Тихенко, В.І. Тютюгін та інші. 

Метою статті є аналіз юридичної практики та виокремлення основних 

ознак, підстав, за наявності яких інкримінується саме вимагання неправомірної 

вигоди. 

Відповідно до п. 4 примітки до ст. 368 КК України вимаганням 

неправомірної вигоди визнається вимагання службовою особою неправомірної 

вигоди з погрозою вчинення або не вчинення з використанням влади чи 

службового становища дій, які можуть завдати шкоди правам чи законним 

інтересам того, хто дає неправомірну вигоду, або умисне створення службовою 

особою умов, за яких особа вимушена дати неправомірну вигоду з метою 

запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів [1]. 

Із законодавчого визначення розуміння вимагання неправомірної вигоди 

ця ознака може бути поставлена у вину лише у тому випадку, якщо винна особа 

з метою одержання неправомірної вигоди погрожуючи вчиненням або не 

вчиненням таких дій, які можуть завдати шкоди, що є визначальним, правам чи 

законним інтересам, того, хто надає її , або створює такі умови, за яких особа не 

повинна була, а вимушена надати неправомірну вигоду із метою запобігання 

шкідливим наслідкам чи законним інтересам.  

Тобто законність прав і інтересів, які особа, що надає неправомірну 

вигоду захищає шляхом дачі неправомірної вигоди, має бути однією із 

основних і обов’язкових ознак вимагання. На відміну цьому, у разі, якщо особа, 

що надає неправомірну вигоду зацікавлена у незаконній, неправомірній 

поведінці службової особи, прагне обійти закон, домогтися своїх незаконних 

інтересів, то вимагання неправомірної вигоди виключається [2]. 
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Керуючись цим, Верховний Суд України у рішенні від 04 жовтня 2012 

року № 5-14кс12 прийшов до висновку:  

У лютому 2011 року ОСОБА_1 як старший оперуповноважений сектору 

карного розшуку Зарічанського відділу міліції, під час виконання обов’язків 

заступника начальника зазначеного сектору, отримав заяву про злочин, 

передбачений частиною 1 статті 122 КК, вчинений ОСОБА_2 щодо ОСОБА_3, і 

за можливість уникнення кримінального переслідування за злочин вимагав від 

ОСОБА_2 неправомірну вигоду, який отримав 3 лютого 2011 року у розмірі 

1250 доларів США. За фактичних обставин справи, коли службова особа 

вимагає дати їй неправомірну вигоду, а особа, яка його дає і при цьому 

усвідомлює, що тим самим незаконно уникає настання для себе негативних 

наслідків, які б настали за відмови дати його, то такі дії за своїми ознаками не 

утворюють вимагання неправомірної вигоди. (У кримінальній справі, в якій 

заперечується рішення касаційного суду, встановлено, що, хоча ОСОБА_1 із 

використанням своїх службових повноважень домагалася неправомірної вигоди 

від ОСОБА_2, але остання, даючи неправомірну вигоду, усвідомлювала, що у 

такий спосіб незаконно уникне кримінального переслідування за злочин, 

передбачений частиною 1 статті 122 КК) [2]. Аналогічні висновки і в Постанові 

від 23 травня 2013 року № 5-13кс13. 

Таким чином, в даних справах відсутня обов’язкова ознака, відсутність 

якої унеможливлює інкримінування вимагання неправомірної вигоди [4]. 

Окрім того, якщо особа вимагаючи отримання неправомірної вигоди, 

будучи службовою особою, у силу своїх обов’язків та функцій не була наділена 

правом приймати рішення по суті питання кваліфікація відбувається за ст. 190 

КК України, а не ст. 368 КК України [3]. 

Між тим, найбільш значущою ознакою вимагання є те, що примушування 

до неправомірної вигоди може бути вчинено тільки за допомогою погрози 

заподіяння шкоди правоохоронюваним, законним інтересам особи. При цьому 

під законними інтересами слід розуміти інтереси, які забезпечуються нормами 

закону (до яких можна застосувати нормативний критерій), а також ті, що не 

суперечать чинному законодавству. Згідно з роз’ясненнями, які містяться в 

рішенні Конституційного Суду України від 01 грудня 2004 року № 18-рп/2004, 

незаконний інтерес, на відміну від правоохоронюваного, не захищається ні 

законом, ні правом і не повинен задовольнятись чи забезпечуватись ним [5, 7]. 

За законодавчим визначенням, не може розглядатися як вимагання 

неправомірної вигоди погроза з боку особи, що одержує неправомірну вигоду 

вчинити відносно особи, що надає неправомірну вигоду законні дії, хоча вони й 

зачіпають законні інтереси останнього [6]. 

Висновки. Із законодавчого визначення та судової практики випливає, що 

така ознака, як вимагання неправомірної вигоди, може бути поставлена за 

провину за наявності трьох основних чинників: 

1) ініціатором давання (одержання) неправомірної вигоди є службова 

особа — особа, що одержує неправомірну вигоду; 

2) пропозиція про давання (одержання) неправомірної вигоди має 

характер вимоги (примусу), що підкріплюється: або а) відкритою погрозою, або 
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б) створенням таких умов, які переконують особи, що надає неправомірну 

вигоду в наявності реальної небезпеки (прихована погроза) його правам та 

законним інтересам, що змушує його погодитися з вимогою особа, що одержує 

неправомірну вигоду; 

3) дії, виконанням (невиконанням) яких погрожує вимагач, зумовлені 

його службовим становищем; 

4) дії мають протиправний характер або спрямовані на заподіяння шкоди 

лише правам та законним інтересам особи, що надає неправомірну вигоду. 
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ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ  

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Інститут адміністративної відповідальності є важливим інститутом 

адміністративного права, важливим засобом охорони громадського порядку, і 

йому притаманні всі ознаки юридичної відповідальності. За допомогою цього 

інституту здійснюється захист не тільки адміністративно-правових відносин, а 

й відносин врегульованих нормами фінансового, екологічного, трудового, 

митного, а в деяких випадках – цивільного права та процесуальних  

галузей [2, с. 8]. 

Теоретичну базу дослідження склали наукові праці відомих теоретиків 

права, зокрема таких, як В.С. Нерсесянц, В.Б. Авер’янова, О.Ф. Андрійко,  
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О.М. Бандурки, Ю.П. Битяка, Г.П. Бондаренка, А.С. Васильєва,  

І.П. Голосніченка, С.Т. Гончарука, Є.В. Додіна, Р.А. Калюжного, С.В. Ківалова, 

А.П. Клюшниченка, Л.В. Коваля, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова,  

А.Т. Комзюка, Є.Б. Кубка, О.В. Кузьменко, І.В. Март’янова, В.М. Марчука, 

В.Л. Наумова, В.Ф. Опришка, О.І. Остапенка, І.М. Пахомова, А.О. Селіванова, 

М.К. Якимчука, О.М. Якуби, Х.П. Ярмаки та багатьох інших. 

Метою дослідження роботи є обґрунтування трансформації існуючого 

інституту адміністративної відповідальності відповідно до вимог, що 

обумовлюються його призначенням та об’єктивними потребами адаптації цього 

інституту до сучасних економічних і суспільно - політичних умов, а також 

визначення принципів, на основі яких має будуватись нормативна модель 

адміністративної відповідальності та шляхів удосконалення відповідної 

практики правореалізації. 

Потреби у реформуванні окремих правових інститутів обумовлюють 

необхідність пошуку їх концептуальних джерел, тобто таких, які можуть дати 

чітке уявлення про те, яким має бути той чи інший інститут права, на яких 

концептуальних засадах він має будуватись, які принципи мають бути 

покладені в його основу. Ця необхідність виникла й у зв’язку із потребою 

реформування інституту адміністративної відповідальності. 

Ключовою категорією даного інституту є власне адміністративна 

відповідальність і в науці адміністративного права склалося декілька точок зору 

на визначення поняття і зміст адміністративної відповідальності. 

На думку Л. Л. Попова, адміністративна відповідальність – це реалізація 

адміністративно-правових санкцій, застосування уповноваженим органом або 

посадовою особою адміністративних стягнень до громадян та юридичних осіб, 

що вчинили правопорушення [1, c. 335–336].  

Т. О. Коломоєць пропонує таке визначення адміністративної 

відповідальності: «Адміністративна відповідальність – це різновид юридичної 

відповідальності, специфічна форма негативного реагування з боку держави в 

особі уповноважених органів на відповідну категорію протиправних діянь 

(насамперед адміністративних проступків), а особи, які вчинили зазначені 

правопорушення, повинні відповісти перед уповноваженим державним органом 

за свої неправомірні дії і понести адміністративне стягнення в установлених 

законом формах і порядку [2, с. 9]. 

Таке розуміння адміністративної відповідальності дає можливість 

зв’язати в логічну систему майже всі прояви адміністративної відповідальності 

і чітко визначити межі адміністративної відповідальності. Зміст відносин 

адміністративної відповідальності послідовно проявляється спочатку як 

реалізація обов’язку органу адміністративної юрисдикції щодо застосування 

стягнення до особи, що вчинила правопорушення, а потім як реалізація 

обов’язку цієї особи зазнати обмежень відповідно до змісту стягнення. 

Розглянемо більш уважно відносини адміністративної відповідальності в 

системі адміністративно-деліктних відносин. Численні спроби піддати 

системно - структурному аналізу адміністративну відповідальність, як правило 

стикаються з проблемою визначення елементів, які утворюють відповідну 



213 

систему. Так, досить поширеним є погляд стосовно структури адміністративної 

відповідальності висловлений російським вченим К.С. Бєльським [3, с. 16] і 

розвинутий окремими українськими дослідниками, зокрема Т.О. Коломоєць [5]. 

Цей погляд полягає у тому, що структурними елементами адміністративної 

відповідальності є: 

 звинувачення компетентним органом певної особи у вчиненні 

адміністративного правопорушення і пояснення цієї особи з приводу свого 

проступку; 

 негативна оцінка компетентним органом протиправного діяння; 

 застосування до винної особи адміністративного стягнення. 

Слід звернути увагу на твердження Т.О. Коломоєць, яка зазначає, що 

другий елемент адміністративної відповідальності – негативна оцінка 

компетентним органом (органом адміністративної юрисдикції) протиправного 

діяння, ознаками якої є: 

 офіційний характер; 

 процесуальне оформлення; 

 негативний характер, оскільки, якщо оцінка буде іншою 

(неосудність правопорушника, малозначність діяння тощо), винна особа не 

підлягатиме адміністративній відповідальності [5, c. 66]. 

Законодавством України адміністративну відповідальність визначено як 

один з основних видів юридичної відповідальності в Україні. Вона є наслідком 

невиконання чи неналежного виконання особою норм адміністративного 

законодавства, що тягне невідворотне реагування держави на адміністративні 

правопорушення (проступки), та встановлюється виключно законами. 

Адміністративній відповідальності як різновиду юридичної 

відповідальності притаманні такі ознаки: 

 має зовнішній характер; 

 застосовується лише за вчинення правопорушення; 

 пов’язана з державним примусом у формах каральних і право 

відновлювальних заходів; 

 визначена у нормах права; 

 притягнення правопорушника до відповідальності здійснюється в 

певному процесуальному порядку; 

 притягнення до відповідальності здійснюється уповноваженими 

державними органами та посадовими особами; 

 винна у вчиненні правопорушення особа несе певні втрати 

матеріального та побутового характеру, які передбачені законом [2, c. 8]. 

Підсумовуючи, зазначимо, що з позицій теорії правового регулювання, 

адміністративна відповідальність представляє собою механізм реалізації в 

адміністративному порядку санкції правової норми, яка має форму стягнення. 

Інститут адміністративної відповідальності – це сукупність норм, які 

визначають структуру, принципи і правила функціонування механізму 

реалізації в адміністративному порядку санкцій правових норм, які мають 

форму стягнень або, іншими словами – інститут адміністративної 



214 

відповідальності представляє собою нормативну модель механізму реалізації в 

адміністративному порядку санкцій правових норм, які мають форму стягнень. 
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 ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА ОСОБИ НА СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ  

ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ  

ЦК України 2003 року (ст. 313) закріпила поміж інших особистих 

немайнових прав фізичної особи право на свободу пересування. Первинно це 

право було закріплене за законодавством України в Конституції 1996 року. 

Відповідно до ст. 33 Конституції України кожному, хто на законних підставах 

перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний 

вибір місця проживання, право вільно залишити територію України, за 

винятком обмежень, які встановлюються законом. 

Свобода пересування полягає в свободі переміщення в межах певних 

населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць чи в межах 

території держави, праві перетинати кордон України і повертатися. 

Згідно зі ст. 2 Протоколу № 4 до Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, ст. 12 Міжнародного пакту про громадянські і 

політичні права, кожен є вільним залишати будь-яку країну. Не може бути 

встановлено жодних обмежень, крім передбачених законом в інтересах 

національної чи громадської безпеки, для підтримання публічного порядку, 

запобігання злочину, для захисту здоров'я чи моралі або з метою захисту прав і 

свобод інших осіб. 

Відповідно до положень ст. 313 ЦК України фізична особа має право на 

свободу пересування. Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право 

на вільний самостійний виїзд за межі України; може бути обмежена у 

здійсненні права на пересування лише у випадках, встановлених законом. 
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Ч. 6 ст. 313 ЦК України закріпила, що Законом можуть бути встановлені 

особливі правила доступу на окремі території, якщо цього потребують інтереси 

державної безпеки, охорони громадського порядку, життя та здоров’я людей. 

Порядок здійснення права громадян України на виїзд з України і в'їзд в 

Україну, порядок оформлення документів для зарубіжних поїздок, випадки 

тимчасового обмеження права громадян на виїзд з України, порядок вирішення 

спорів у цій сфері регулюється Законом від 21 січня 1994 р. «Про порядок 

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

Основними правовими актами, що регулюють в'їзд в Україну й виїзд з 

України іноземних громадян, є Закон України «Про правовий статус іноземців 

та осіб без громадянства» від 22 вересня 2011 р. та «Порядок  

продовження строку перебування та продовження або скорочення строку 

тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території 

України», затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 150 від 15 

лютого 2012 року. Ці акти діють щодо всіх іноземців, які прибувають в 

Україну, незалежно від їх статусу й мети приїзду. Іноземці в'їжджають в 

Україну, виїжджають з України та прямують транзитом по її території через 

пункти пропуску на державному кордоні за національним паспортом або 

документом, що його замінює, й у разі наявності відповідної візи, якщо інший 

порядок в'їзду й виїзду не встановлено законодавством України. 

Будь-яке право не є безмежним. Завжди існують межі здійснення прав 

особою. Межі встановлюються з метою забезпечення публічних, приватних, 

екологічних інтересів, включаючи національну безпеку, правопорядок, тощо. 

Обмеження права особи на свободу пересування зумовлені специфікою 

правовідносин, ускладнених іноземним елементом, що зумовлює їх 

регулювання у відповідності з національним правопорядком та правопорядком 

іншої країни, щодо якої існує тісний зв'язок.  

В п. 13 Порядку передбачено, що рішення про скорочення строку 

тимчасового перебування іноземця та особи без громадянства на території 

України приймається керівником територіального органу або підрозділу ДМС 

чи його заступником або керівником органу СБУ в разі відсутності підстав для 

тимчасового перебування, а також заяви приймаючої сторони, органу 

внутрішніх справ чи органу охорони державного кордону. 

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про правовий статус іноземців та 

осіб без громадянства» рішення щодо оформлення візи приймається в 

установленому порядку дипломатичним представництвом або консульською 

установою України, МЗС України або представництвом МЗС України на 

території України.  

Стаття 11 зазначеного Закону закріпила підстави для відмови в наданні 

візи у разі: загрози національній безпеці держави або охороні громадського 

порядку, забезпеченню охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів 

громадян України та інших осіб; перебування у базі даних осіб, яким згідно із 

законодавством України не дозволяється в'їзд в Україну або тимчасово 

обмежено право виїзду з України та ін. 
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Актуальним є також питання, пов’язане з доповненням ЦПК України ст. 

377
1
, якою врегульовано вирішення судом питання про тимчасове обмеження у 

праві виїзду за межі України.  

На позицію Верховного Суду України вирішення судами питання про 

обмеження у виїзді за межі України можливе тільки у порядку, визначеному ст. 

377
1
 ЦПК, та за поданням державного виконавця у зв'язку з ухиленням 

боржника від виконання судового рішення чи рішення іншого органу, що 

перебуває на виконанні [1]. Не дозволяється обмеження права особи на свободу 

пересування шляхом встановлення забезпечення позову. 

Таким чином, в Україні встановлені законами підстави та порядок 

обмеження права особи на свободу пересування. Інші обмеження, не 

передбачені Законами України, не допускаються (заборонені), про що має бути 

прямо закріплено у відповідних Законах.  
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ГОСПІТАЛІЗАЦІЯ ОСОБИ ДО ПСИХІАТРИЧНОГО ЗАКЛАДУ  

В ПРИМУСОВОМУ ПОРЯДКУ: МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇЇ 

Загальною тенденцією в Україні та світі є зростання кількості людей з 
психічними розладами. За данимии ВООЗ, на психічні захворювання в наші дні 
страждають більше 450 мільйонів людей. За статистикою в Україні більше 1,2 
мільйона людей (близько 3 % населення), що мають проблеми з психікою і 
щороку цей показник зростає. Зростання кількості неврозів, психопатії та інших 
психічних розладів зростає серед представників соціально незахищених 
прошарків населення, постраждалих від катастроф, біженців, колишніх 
військових. Деякі з таких осіб знаходяться на стаціонарному лікуванні 
постійно, деякі час від часу. Часто виникає необхідність госпіталізувати особу 
через загострення психічного розладу. Безумовно це було б майже неможливим 
без чіткої регламентації з боку держави. 

Охорона здоров’я населення, як фізичного, так і психічного, є одним з 
найважливіших завдань держави [1], адже здорові та щасливі люди – запорука 
процвітання держави. 

Стаття 49 Конституції України закріплює, що кожен має право на 
охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування [2]. Згідно з ч.6 
ст. 284 Цивільного кодексу України, надання фізичній особі психіатричної 
допомоги здійснюється відповідно до закону [3]. Нормативно-правовим актом, 
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який регулює відносини у сфері надання психіатричних послуг є Закон України 
«Про психіатричну допомогу» від 22.02.2000 р. [4] (далі – Закон). 

Відповідно до ст.13 Закону госпіталізація осіб до психіатричного закладу 
відбувається переважно на добровільних засадах, однак в окремих 
передбачених випадках госпіталізація може бути здійснена примусово. Саме 
цей різновид надання психіатричної допомоги буде досліджено у цій статті. 

Перелік підстав для примусової госпіталізації, зазначений у ст.14 Закону, 
як вичерпний: «Особа, яка страждає на психічний розлад, може бути 
госпіталізована до психіатричного закладу без її усвідомленої згоди або без 
згоди її законного представника, якщо її обстеження або лікування можливі 
лише в стаціонарних умовах, та при встановленні в особи тяжкого психічного 
розладу, внаслідок чого вона: по-перше, вчиняє чи виявляє реальні наміри 
вчинити дії, що являють собою безпосередню небезпеку для неї чи оточуючих, 
по-друге, неспроможна самостійно задовольняти свої основні життєві потреби 
на рівні, який забезпечує її життєдіяльність». Такі особи доставляються до 
психіатричного закладу бригадою лікарів. 

Після доставлення особи до психіатричного закладу її має оглянути 
черговий лікар, а комісія лікарів надає висновки, які протягом визначеного 
строку надсилаються до суду зі зверненням щодо примусової госпіталізації 
хворого. 

Суд, у свою чергу, відповідно до ст. 22 Закону, має розглянути таку заяву 
від психіатричного закладу протягом 24 годин з дня її надходження [4]. 

Аналіз судової практики з цього питання виявив, що більшість подібних 
звернень медичних установ судом задовольняються, після ознайомлення з 
висновками психіатрів, що визнаються доказами в суді. У переважній більшості 
випадків особи, щодо яких відбувається провадження присутні під час розгляду 
справ, як це передбачено ст.22 Закону. Виключенням є випадки, коли 
присутність особи у судовому засіданні на думку комісії лікарів-психіатрів 
може погіршити психічний стан особи. У випадках, коли особа погоджується на 
лікування у добровільному порядку після примусової госпіталізації, суд може 
прийняти рішення щодо недоцільності примусової госпіталізації [5]. 

У якості висновків слід зазначити, що механізм реалізації права людини 
на психіатричну допомогу пройшов складний процес становлення, особливо 
щодо надання допомоги особам у примусовому порядку, через складність 
отримання усвідомленої згоди пацієнта під час загострення розладу. Однак за 
14 років існування Закону України «Про психіатричну допомогу» процедура 
звернення психіатричними лікарнями до суду та розгляд цих звернень судом 
стали дієвим механізмом реалізації права особи на психіатричну допомогу.  
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ПІДСТАВИ КВАЛІФІКАЦІЇ ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ 

ТА ЗЛОВЖИВАННЯ ВЛАДОЮ АБО СЛУЖБОВИМИ 

ПОВНОВАЖЕННЯМИ ЗА СУКУПНІСТЮ 
Корупція є однією з найактуальніших соціальних проблем сучасності. 

Деякі дослідники та науковці вважають, що корупція стала основною 
політичною проблемою кінця ХХ початку ХХІ століття. Це повною мірою 
стосується і України. Корупція в сучасних умовах стала чинником, який 
реально загрожує національній безпеці і конституційному ладу України. Це 
явище негативно впливає на різні сторони суспільного життя: економіку, 
політику, управління, соціальну і правову сфери, громадську свідомість, 
міжнародні відносини.  

18 квітня 2013 року було прийнято Закон України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо приведення національного 
законодавства у відповідність до стандартів Кримінальної конвенції про 
боротьбу з корупцією». Окрім цього, 31 липня 2011 року вступили в силу 
Закони України «Про засади запобігання та протидії корупції» та «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за 
корупційні правопорушення», прийняті Верховною Радою України 07 квітня 
2011 року [1]. 

Цими законами суттєво змінюється система відповідальності, в тому 
числі, і кримінальної, за корупційні правопорушення. Зокрема, основними 
нововведеннями є загальна зміна системи злочинів у сфері службової та 
професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг та їх 
криміналізація. Прийняті Закони базуються на міжнародно-правових актах, які 
стосуються протидії корупції, і перш за все, на Конвенції Організації 
Об’єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 року, ратифікованої 
Україною 18 жовтня 2006 року, що набрала чинності на території нашої 
держави з 01 січня 2010 року [5]. 

Крім цього, Україна виступила стороною й інших міжнародно-правових 
договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, це 
Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією від 27 січня 
1999 року (ратифікована Законом № 252-У від 18 жовтня 2006 року), 
Додатковий протокол до Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з 
корупцією від 15 травня 2003 року (ратифіковано Законом № 253-У від 18 
жовтня 2006 року); Цивільна конвенцію Ради Європи про боротьбу з корупцією 
від 04 листопада 1999 року (ратифіковано Законом № 2476-ІV від 16 березня 
2005 року) [3]. 
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Виходячи з вищевказаного, можна зробити висновок, що в останні роки в 
України у сфері протидії корупції зроблено досить багато, проте, у зв’язку з 
прийняттям нового антикорупційного законодавства виникли й деякі питання у 

практиці його правозастосування. Для досягнення цієї мети слід звернутися до 
висновків та узагальнень, які надає з цього питання Верховний Суд України [5]. 

Так, у своїй Постанові від 18 жовтня 2012 року Судова палата у 
кримінальних справах Верховного Суду України дає таке пояснення стосовно 
підстави кваліфікації одержання неправомірної вигоди та зловживання владою 
або службовими повноваженнями за сукупністю: 

1. Якщо дії особи охоплюються диспозицією статті 368 Кримінального 
кодексу України, яка передбачає при одержанні хабара використання особою 
наданої їй влади чи службового становища, то додаткової кваліфікації за 
частиною 3 статті 364 Кримінального кодексу України такі дії не потребують.  

2. Якщо йдеться про вчинення винною особою з використанням 
службового становища всупереч інтересам служби самостійних незаконних дій, 
які самі по собі утворюють склад злочину, передбаченого частиною 3 статті 364 
Кримінального кодексу України, і не охоплюються об’єктивною стороною 
складу злочину, передбаченого частиною 2 статті 368 Кримінального кодексу 
України, то ці дії за встановлених судом обставин становлять реальну 
сукупність двох злочинів і кваліфікуються за частиною 2 статті 368 і частиною 
3 статті 364 Кримінального кодексу України [4]. 

Для правильного сприйняття наведених положень слід навести такі 
приклади. Для першої ситуації: особа, обіймаючи посаду старшого слідчого, 
достовірно знаючи, що кримінальна справа, у якій потерпілий проходила 
свідком, закрита, з метою одержання хабара не повідомила про це потерпілого і 
вимагала від неї хабар за закриття кримінальної справи і видачу про це довідки, 
а в подальшому викликала ОСОБУ_7 до райвідділу міліції як свідка. 
Отримавши хабара, старший слідчий віддала потерпілому довідку про закриття 
кримінальної справи. Ці дії можна помилково кваліфікувати за сукупністю 
злочинів, передбачених частиною 2 статті 368 Кримінального кодексу України, 
як одержання службовою особою хабара, поєднане з його вимаганням, та 
частиною 3 статті 364 Кримінального кодексу України, як зловживання 
працівником правоохоронного органу з корисливих мотивів владою і 
службовим становищем, чим завдано істотної шкоди державним інтересам у 
виді дискредитації правоохоронних органів та підриву їх авторитету, а також 
охоронюваним законом правам та інтересам потерпілого у вигляді заподіяння 
їй матеріальної шкоди. Виходячи з того, що закриття кримінальної справи за 
фактом дорожньо-транспортної пригоди, учасником якої був потерпілий, було 
законним, а всі дії старшого слідчого з використанням службового становища 
вчинялися після ухвалення рішення про закриття справи і були спрямовані на 
одержання хабара шляхом вимагання за вже вчинені законні дії, зазначені дії 
охоплювались диспозицією статті 368 Кримінального кодексу України, яка 
передбачає при одержанні хабара використання особою наданої їй влади чи 
службового становища, і додаткової кваліфікації за частиною 3 статті 364 
Кримінального кодексу України не потребували. Для другої ситуації: службова 
особа, проводячи перевірку отриманої оперативної інформації і виявивши у 
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поясненнях потерпілого дані про наявність ознак злочинів проти власності в 
діях інших осіб і дані про цих осіб, керуючись корисливим мотивом і 
використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, грубо 
порушив вимоги законів, нормативних актів і посадових інструкцій, що 
регулюють їх дії в зазначеній ситуації як службової особи і працівника 
правоохоронного органу. Він приховав від обліку отримані відомості, рапорти 
про це не склав, повідомлення потерпілого в установленому порядку не 
зареєстрував, інших заходів не вжив, внаслідок чого не проводилась необхідна 
перевірка і не було прийнято рішення відповідно до вимог Кримінально-
процесуального кодексу України, чим завдано істотної шкоди охоронюваним 
законом державним і громадським інтересам у виді підриву авторитету держави 
в особі органів внутрішніх справ. Використовуючи пояснення потерпілого без 
належної перевірки причетності останнього до злочинів, порушуючи його 
права та законні інтереси, під погрозою притягнення його до кримінальної 
відповідальності начебто за співучасть у злочинах, використовуючи своє 
службове становище всупереч інтересам служби, вимагав й отримав хабар [2]. 

З усього зазначеного вище можна зробити наступні висновки. По-перше, 
правильна кримінально-правова кваліфікація злочинів у сфері службової 
діяльності є запорукою недопущення потенційної небезпеки незаконного 
обмеження конституційних свобод та інтересів людини і громадянина, 
порушення їхніх прав на справедливе судочинство. По-друге, правильне 
визначення підстав кваліфікації одержання неправомірної вигоди та 
зловживання владою або службовими повноваженнями за сукупністю 
забезпечить винесення обґрунтованого судового вироку. 
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ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 

Актуальність теми зумовлена тим, що адміністративно-правова 

відповідальність є найбільш поширеною формою юридичної відповідальності. 

Це пов'язано з тим, що дана форма відповідальності носить універсальний 

характер: вона встановлена за широке коло правопорушень, які можуть 

виражатися в недотриманні правових норм, що відносяться до різних галузей 

права, що надає адміністративної відповідальності міжгалузевий характер. 

Адміністративна відповідальність - це специфічне реагування держави на 

адміністративне правопорушення, що полягає в застосуванні уповноваженим 

органом або посадовою особою передбаченого законом стягнення до суб'єкта 

правопорушення [1]. 

Адміністративна відповідальність є ефективним засобом боротьби з 

правопорушеннями. Водночас, законодавство України передбачає можливість 

звільнення осіб, що вчинили адміністративні правопорушення, від того чи 

іншого виду відповідальності. 

Тут слід розрізняти обставини, що виключають адміністративну 

відповідальність, (а такими згідно зі ст. 17 КУпАП, є крайня необхідність, 

необхідна оборона, стан неосудності) і підстави звільнення від адміністративної 

відповідальності осіб, що вчинили правопорушення. Такими обставинами є 

малозначність правопорушення (ст. 22 КУпАП) і передавання матеріалів про 

правопорушення на розгляд товариського суду, громадської організації або 

трудового колективу за місцем праці, навчання порушника. 

Підставами звільнення від адміністративної відповідальності осіб, що 

вчинили адміністративне правопорушення, є: 

1. Згідно зі ст. 21 КУпАП, особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, 

звільняється від адміністративної відповідальності з передаванням матеріалів 

на розгляд товариського суду, громадської організації або трудового колективу, 

якщо з урахуванням характеру вчиненого правопорушення і особи 

правопорушника до нього доцільно застосувати захід громадського впливу. 

 КУпАП передбачає можливість звільнення від адміністративної 

відповідальності на двох рівнях.  

Перш за все, певні категорії осіб звільнив від цієї відповідальності сам 

законодавець. Маються на увазі випадки відповідальності за адміністративні 

правопорушення неповнолітніх та осіб, на яких поширюється дія 

дисциплінарних статутів. До перших, відповідно до ст. 13 КУпАП, за більшість 

проступків застосовуються не адміністративні стягнення, а заходи впливу 

виховного характеру. Військовослужбовці, призвані на збори, 

військовозобов'язані, працівники органів внутрішніх справ несуть 

відповідальність за адміністративні проступки (за деякими винятками) за 
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дисциплінарними статутами, тобто дисциплінарну відповідальність (ст. 15 

КУпАП).  

У другому випадку звільнення від адміністративної відповідальності 

здійснюється на рівні реалізації правових норм, тобто тут рішення приймається 

правозастосовником. Таких видів звільнення чинний КУпАП передбачає 

чотири. Передусім, це звільнення від адміністративної відповідальності 

відповідно до положень коментованої статті, а також ст. 22 - з передачею 

матеріалів на розгляд громадськості або із оголошенням усного зауваження. 

Крім того, це звільнення від адміністративної відповідальності неповнолітніх 

віком від 16-ти до 18-ти років із застосуванням до них заходів виховного 

впливу, а також передача матеріалів для застосування заходів дисциплінарного 

впливу до осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів, в тих 

випадках, коли і ті й інші підлягають адміністративній відповідальності на 

загальних підставах. Йдеться саме про звільнення від адміністративної 

відповідальності, оскільки посадова особа, яка вирішує справу, може і реально 

застосувати адміністративне стягнення, тобто закон наділяє правом прийняття 

рішення саме її. До того ж прийняття подібного рішення - це не обов'язок, а 

право суб'єкта адміністративної юрисдикції [4]. 

2. При малозначності вчиненого адміністративного правопорушення орган 

(посадова особа), уповноважений вирішувати справу, може звільнити 

порушника від адміністративної відповідальності і обмежитись усним 

зауваженням. При цьому очевидно, що усні зауваження, зроблені 

правопорушнику, не тягнуть ніяких юридичних наслідків (ст. 22 КУпАП) [3]. 

Законодавець дає можливість органу (посадовій особі), що 

уповноважений вирішувати справу, за певних умов застосувати щодо 

порушника усне зауваження - такий метод виховного впливу, що не пов'язаний 

ні з адміністративним стягненням, ні із заходом громадського впливу.  

Прикладом звільнення від адміністративної відповідальності може 

служити роз'яснення громадянинові, що намагається перейти проїзну частину 

вулиці поза пішохідним переходом, протиправного характеру його поведінки й 

можливих шкідливих наслідків для нього й суспільства. Стягнення у такому 

випадку не накладається. Усне зауваження спричиняє юридичних наслідків для 

порушника. Однак він повинен усвідомити протиправність своєї поведінки для 

того, щоб не допускати подібного в майбутньому [5]. 

Усне зауваження може бути зроблено лише за малозначне 

правопорушення. Законодавство не містить їх переліку або вказівок на ознаки, 

що дозволяють судити про малозначність провини. Очевидно, це такі 

адміністративні правопорушення, які не становить великої суспільної 

шкідливості й не завдають значних збитків державним або суспільним 

інтересам або безпосередньо громадянам. Установлення в законі такого заходу 

впливу, як усне зауваження, дає змогу говорити про невідворотність реагування 

на кожне правопорушення, зокрема й малозначне. 

Кодекс чітко розмежовує усне зауваження й попередження: усне 

зауваження не міститься у переліку видів адміністративних стягнень у ст. 24; 

попередження наявне серед видів стягнення в п. 1 ч. 1 ст. 24, у ст. 26 і в 
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санкціях статей Особливої частини КУпАП. Попередження, будучи мірою 

стягнення, виноситься в письмовій формі або фіксується іншим установленим 

способом [4]. 

Норми адміністративно-деліктного законодавства, що регулюють 

обставини звільнення від адміністративної відповідальності потребують 

подальшого вдосконалення, а саме – визначити в законодавстві, які діяння є 

малозначними, бо відсутність цього призводить до багатьох незрозумілостей. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУРИ УКЛАДЕННЯ МИРОВОЇ 

УГОДИ В СПРАВАХ ПРО БАНКРУТСТВО: АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-

ПРАВОВИХ АКТІВ 

Відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом» під мировою угодою у справі про 

банкрутство розуміється як домовленість між боржником і кредиторами 

стосовно відстрочки та/або розстрочки, а також прощення (списання) 

кредиторами боргів боржника, яка оформляється шляхом укладення угоди між 

сторонами 

Правове регулювання проведення процедури банкрутства в Україні 

здійснюється Господарським процесуальним кодексом України та Законом 

України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом», що має пріоритет перед іншими законодавчими актами України у 

регулюванні відносин, пов’язаних з банкрутством суб’єктів підприємницької 

діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що на доктринальному 

рівні мирова угода як вигідний економічний засіб уникнення банкрутства 

боржника, відновлення його платоспроможності, врегулювання спорів із 

кредиторами, розглядалася в працях відомих та авторитетних вчених: Р.Г. 

http://dubrjust.at.ua/index/mozhlivist_zvilnennja_vid_adminvidpovidalnosti/0-123
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Афанасьєва, А.Г. Бобкової, В.В. Джуня, Н.Г. Коломієць, З.Ф. Татькової та 

ін.[1]. 

Відповідно до статті 12 Господарського процесуального кодексу України 

справи про банкрутство підвідомчі господарським судам України. Справи про 

банкрутство розглядаються судом за місцезнаходженням боржника - юридичної 

особи або місцем проживання фізичної особи - підприємця[2]. 

Мирова угода може бути укладена на будь-якій стадії провадження у 

справі про банкрутство. У процедурі розпорядження майном боржника мирову 

угоду може бути укладено лише після виявлення всіх кредиторів і 

затвердження господарським судом реєстру вимог кредиторів. 

Рішення про укладення мирової угоди від імені кредиторів приймається 

комітетом кредиторів більшістю голосів кредиторів - членів комітету та 

вважається прийнятим за умови, що всі кредитори, вимоги яких забезпечені 

заставою майна боржника, висловили письмову згоду на укладення мирової 

угоди. Від імені кредиторів мирову угоду підписує голова комітету кредиторів. 

Рішення про укладення мирової угоди приймається від імені боржника 

керівником боржника чи арбітражним керуючим (керуючим санацією, 

ліквідатором), які виконують повноваження органів управління та керівника 

боржника і підписують її. 

З прийняттям рішення про укладення мирової угоди припиняється дія 

процедур розпорядження майном боржника, санації та ліквідації. 

Мирова угода може бути укладена тільки щодо вимог, забезпечених 

заставою, вимог другої та наступних черг задоволення вимог кредиторів, 

визначених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника 

або визнання його банкрутом». 

Мирова угода укладається у письмовій формі та підлягає затвердженню 

господарським судом, про що зазначається в ухвалі господарського суду про 

припинення провадження у справі про банкрутство. 

Мирова угода набираєчинності з дня її затвердження господарським 

судом і є обов’язковою для боржника (банкрута), кредиторів, вимоги яких 

забезпечені заставою, кредиторів другої та наступних черг. Одностороння 

відмова від мирової угоди не допускається. 

Мирова угода повинна містити положення про: розміри, порядок і строки 

виконання зобов’язань боржника; відстрочку чи розстрочку або прощення 

(списання) боргів чи їх частини. Крім того, мирова угода може містити умови 

щодо: виконання зобов’язань боржника третіми особами; задоволення вимог 

кредиторів іншими способами, що не суперечать закону. 

Мирова угода протягом семи днів від дня прийняття комітетом 

кредиторів рішення про її укладення схвалюється забезпеченими кредиторами. 

Для схвалення мирової угоди потрібна згода всіх забезпечених кредиторів. 

Сторона мирової угоди протягом п’яти днів з дня укладення мирової 

угоди повинна подати до господарського суду заяву про її затвердження. 

Про дату розгляду мирової угоди господарський суд повідомляє сторони 

мирової угоди. Неявка цихосіб не перешкоджає розгляду справи. 
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Господарський суд зобов’язаний заслухати кожного присутнього на 

засіданні кредитора, у якого виникли заперечення щодо укладення мирової 

угоди, навіть якщо на засіданні комітету кредиторів він голосував за укладення 

мирової угоди. 

Господарський суд відмовляє в затвердженні мирової угоди у разі: 

порушення порядку укладення мирової угоди, встановленого законом; якщо 

умови мирової угоди суперечать законодавству. 

Про відмову в затвердженні мирової угоди господарський суд виносить 

ухвалу. У разі винесення господарським судом ухвали про відмову в 

затвердженні мирової угоди мирова угода вважається неукладеною. 

З дня затвердження мирової угоди боржник приступає до погашення 

вимог кредиторів згідно з умовами цієї мирової угоди. 

Затвердження господарським судом мирової угоди є підставою для 

припинення провадження у справі про банкрутство. 

Винесення господарським судом ухвали про відмову в затвердженні 

мирової угоди не перешкоджає укладенню нової мирової угоди з іншими 

умовами. 

Учасники провадження у справі про банкрутство, а також інші особи, 

права і законні інтереси яких порушені або можуть бути порушені мировою 

угодою, мають право оскаржити ухвалу про припинення провадження у справі 

у зв’язку із затвердженням мирової угоди. 

За заявою будь-кого із конкурсних кредиторів мирова угода може бути 

визнана господарським судом недійсною в межах провадження у справі про 

банкрутство з підстав, передбачених цивільним законодавством. 

Визнання мирової угоди недійсною чи розірвання мирової угоди є 

підставою для поновлення провадження у справі про банкрутство, про що 

господарським судом виноситься ухвала. 

Вимоги кредиторів, за якими зроблено розрахунки згідно з умовами 

мирової угоди, вважаються погашеними [3]. 

Укладення мирової угоди є одним з альтернативних шляхів вирішення 

проблемних питань, що виникають у ході практичної реалізації процедури 

банкрутства. 
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ВІДМІННІСТЬ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ ВІД ЗАКОННОЇ 

ВИНАГОРОДИ ТА СУМИ НЕЗАКОННОГО ЗБАГАЧЕННЯ 

Постановка проблеми. Як показує судова практика, що далеко не всі судді 

чітко розуміють відмінність неправомірної вигоди від незаконної винагороди та 

суми незаконного збагачення і тому, на практиці, виникає проблема правильної 

кваліфікації за Кримінальним кодексом України (далі – КК України). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням аналізу нового 

антикорупційного законодавства з кримінально-правової позиції приділяли 

увагу такі вчені, як П. Андрушко, В. Борисов, Л. Брич, М. Мельник, 

В. Мисливий, А. Пришко, Л. Скалозуб, В. Тацій, В. Тютюгін, М. Хавронюк та 

інші. 

Метою даної роботи є відповідь на питання «яка різниця між 

неправомірною вигодою, законною винагородою та сумою незаконного 

збагачення». 

Згідно із ст. 1 Закону України «Про засади запобігання та протидії 

корупції» від 07.04.2011 р. під неправомірною вигодою розуміють грошові 

кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які 

обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав [4]. 

Згідно із абз. 1 п. 2 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про 

судову практику у справах про хабарництво» від 26.04.2002 р. № 5 можна 

визначити ознаки неправомірної вигоди, до яких віднесено: неправомірну 

вигоду може отримати відповідна службова особа; надається вона 

(неправомірна вигода) в обмін на вчинення чи невчинення службовою особою в 

інтересах того, хто дає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-

якої дії з використанням наданої їй (службовій особі) влади чи службового 

становища; відповідна службова особа через своє посадове становище може 

вжити заходів до вчинення відповідних дій іншими посадовими особами заради 

отримання неправомірної вигоди [5]. 

Нажаль поняття «законна винагорода» законодавчо не закріплено, але з 

аналізу Постанови Пленуму Верховного Суду України від 07.11.2013 р. № 5-

47кс13 можна зробити такий висновок, що під нею слід розуміти грошові 

кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, 

подарунки, пожертви, інші індивідуально особистісні знаки уваги, які або 

забезпечені еквівалентом витраченого робочого часу на виконання службових 

повноважень та/чи на зайняття іншими дозволеними законом видами 

діяльності, що не суперечать інтересам служби (викладацька, наукова, творча 

та інші види, передбачені п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про засади запобігання 

і протидії корупції», або відповідають загальновизнаним уявленням 

гостинності, або очевидно (явно) є заслуженими [2]. 
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Таким чином, головна відмінність між незаконною вигодою та законною 

винагородою полягає в тому, що винагорода отримується особою на законних 

на те підставах. 

Для прикладу можна привести ухвалу колегії суддів Судової палати у 

кримінальних справах Верховного Суду України, якою залишено без зміни 

ухвалу колегії суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного 

суду Одеської області від 26.04.2007 р. Цим рішенням Апеляційний суд не 

погодився з висновками суду першої інстанції і визнав що ОСОБА_1 отримала 

1000 грн. від ОСОБИ_2 не, як хабар за використання повноважень майстра 

дільниці групи приладів обліку ІНФОРМАЦІЯ_5, а як плату за виконання 

робіт, пов’язаних з підключенням його будинку до зовнішньої електромережі 

напругою 380 В. Пленум Верховного Суду України в Постанові від 

17.05.2012 р. № 5-11кс12 дав пояснення, що ОСОБА_1 одержала гроші не у 

зв’язку з виконанням нею обов’язків майстра дільниці, а як плату за виконання 

виключно фахових робіт, пов’язаних із підключенням будинку до мережі 

високої напруги [3]. 

Щодо поняття незаконного збагачення, то воно знайшло своє законодавче 

закріплення в ч. 1 ст. 368
2
 КК України, де вказано, що незаконне збагачення – 

це одержання службовою особою неправомірної вигоди у значному розмірі або 

передача нею такої вигоди близьким родичам за відсутності ознак, зазначених у 

ст. 368 КК України, тобто за відсутності ознак неправомірної вигоди. 

Пленум Верховного Суду України в Постанові від 07.11.2013 р. № 5-

47кс13 встановив, що діяння, передбачені ст. 368 КК України «прийняття 

пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» 

та ст. 368
2
 КК України «незаконне збагачення» є проявами кримінально караної 

корупції, вони схожі за об’єктом та предметом посягання, ознаками об’єктивної 

та суб’єктивної сторін – умисне корисливе одержання неправомірної вигоди, 

спеціальним суб’єктом – службова особа. 

Слід відмітити, що вищезазначеною Постановою Пленум Верховного 

Суду України також було роз’яснено і відмінності між неправомірною вигодою 

та незаконним збагаченням, що полягають в особливостях ознак об’єктивної та 

суб’єктивної сторін кожного із цих діянь.  

Диспозиція ч. 3 ст. 368 КК України охоплює більш вузьке коло діянь, 

оскільки передбачає кримінальну відповідальність тільки тоді, коли одержання 

неправомірної вигоди особою відбувається в обмін на вчинення чи невчинення 

нею в інтересах того, хто дає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи 

будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища [1]. 

Натомість диспозиція ч. 1 ст. 368
2
 КК України не пов’язує (не ставить у 

залежність) одержання неправомірної вигоди від активної чи пасивної 

поведінки службової особи, тобто від виконання нею чи утримання від 

виконання якихось певних дій на користь особи, яка дає незаконну винагороду, 

або в інтересах третіх осіб.  

Незаконного збагачення як діяння немає й тоді, коли в діях службової 

особи наявні не тільки ознаки одержання неправомірної вигоди, але й ознаки 

інших суміжних кримінально караних корупційних діянь, як-от зловживання 



228 

впливом, тобто одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття 

рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, або 

пропозиція здійснити вплив за надання такої вигоди, якщо це діяння вчинене 

службовою особою (ч. 2-3 ст. 369 КК України). 

Норми, передбачені ч. 1 ст. 368
2 

КК України встановлюють заборону на 

одержання вигоди будь-якого виду та вигляду поза межами встановлених 

законом підстав та порядку [1]. 

З огляду на зазначене важливим є ряд інших ознак, які ідентифікують 

незаконне збагачення. Зокрема, має бути визначена й офіційно закріплена 

наявність майна, яке значно перевищує офіційно проголошені (встановлені) 

доходи службової особи; встановлена невідповідність між доходами і майновим 

станом службової особи. 

Також хотілося б зазначити, що ще однією відмінністю, що випливає із 

ч. 1 ст. 368
2 

КК України є те, що незаконне збагачення являє собою 

неправомірну вигоду у значному розмірі, а згідно з приміткою до ст. 368
2 

КК 

України – неправомірна вигода у значному розмірі дорівнює сумі, що 

перевищує 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян [1]. 

Висновки. Підсумовуючи вищезазначене, слід вказати, що під 

незаконним збагаченням слід розуміти одержання службовою особою грошові 

кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, що їх 

без законних на те підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують 

безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову, на суму, що перевищує 

сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або передача нею такої 

вигоди близьким особам за відсутності ознак неправомірної вигоди. 
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СУДОВІ ВИТРАТИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ: 

АНАЛІЗ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ПЕРСПЕКТИВИ 

ВДОСКОНАЛЕННЯ 

Багато людей (особливо це стосується мало забезпечених людей) не вірять 

у справедливе вирішення спору між звичайною фізичною особою (чи 

юридичною особою) та суб’єктом владних повноважень (органом державної 

влади). Проблемою є те, що існують упередження стосовно затяжного судового 

розгляду, який супроводжується грошовими витратами і в результаті, це все не 

приводить до відновлення їх порушених прав.  

Дослідженням питання засобів доказування у адміністративному 

судочинстві займались такі вчені як В. Авер’янов, В. Бевзенко, В. Білоус, І. 

Голосніченко, Р. Калюжний, В. Колпаков, О. Кузьменко, В. Перепелюк, О. 

Рябченко, А. Селіванов, М. Цуркан та інших. Нажаль питанням судових витрат 

було приділено мало уваги зі сторони вітчизняних вчених і це питання є мало 

дослідженим. 

Метою статті є показати, що у певних категоріях адміністративних справ 

використання засобів доказування тягне за собою певні судові витрати, але це 

не є перепоною для встановлення істини по справі і в разі необхідності держава 

йде на зустріч позивачу. 

Судовий розгляд є безпосередньо пов’язаним з судовими витратами. У 

частині 1 статті 87 Кодексу адміністративного судочинства від 06.07.2005 року 

зазначено, що судові витрати складаються з судового збору та витрат 

пов’язаних з розглядом справи. У статті 1 Закону України від 08 липня 2011 

року № 3674-VI «Про судовий збір» зазначено, що судовий збір – це збір, що 

справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, за видачу 

судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень [2]. Отже, 

можна побачити, що вже на етапі подання позову виникають певні фінансові 

моменти. Окрім цього, важливим є забезпечення доказів, а за подання заяви про 

забезпечення доказів (чи забезпечення позову) стягується з заявника судовий 

збір ставкою 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, згідно з Закону України 

«Про судовий збір» [2]. Але, перш за все, позивачу чиї права порушені 

суб’єктом владних повноважень, необхідно звернути увагу на 5 статтю Закону 

України «Про судовий збір», яка містить пільги щодо сплати судового збору, 

для певних категорій позивачів. Також є 8 стаття в якій зазначено, що 

враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою відстрочити або 

розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до 

ухвалення судового рішення у справі. Також суд може зменшити розмір 

судового збору або звільнити позивача від його сплати, враховуючи його 

майновий стан [2]. 

Стаття 69 КАС України містить перелік засобів доказування до яких 

відносять: 
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1) пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників; 

2) показання свідків; 

3) письмові і речові докази; 

4) висновки експертів. 

Звичайно, з цими засобами доказування пов’язані певні судові витрати. 

Стосовно пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників можуть мати 

місце витрати пов’язані з прибуттям сторін і їх представників до суду. Хоча 

цікаво, що стосовно третіх осіб нічого не зазначено, але за статтею 54 КАС 

України права третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги прирівнюються до 

прав позивача. З письмовими і речовими доказами можуть бути пов’язані 

витрати з проведенням огляду доказів на місці. Залучення свідків також несе за 

собою певні витрати. Висновок експерта безпосередньо передбачає залучення 

експерта, з цим також пов’язані витрати.  

Зупинимось на витратах. Стаття 91 КАС України містить положення 

стосовно витрат сторін та їхніх представників, що пов'язані із прибуттям до 

суду. Звичайно, дані витрати не мають місце у всіх адміністративних справах. У 

частині 1 даної статті написано, що вони пов’язані лише з переїздом до іншого 

населеного пункту сторін та їхніх представників, а також з найманням житла 

[1]. Частина 2 зазначає, що стороні, на користь якої ухвалено судове рішення і 

яка не є суб'єктом владних повноважень, та її представнику сплачуються іншою 

стороною добові (у разі переїзду до іншого населеного пункту), а також 

компенсація за втрачений заробіток чи відрив від звичайних занять. 

Компенсація за втрачений заробіток обчислюється пропорційно від розміру 

середньомісячного заробітку, а компенсація за відрив від звичайних занять – 

пропорційно від розміру мінімальної заробітної плати [1]. Отже, іншими 

словами, якщо рішення суду буде ухвалене не на користь суб’єкта владних 

повноважень, він буде зобов’язаний сплатити окрім витрат пов’язаних з 

приїздом і найманням житла ще й добові та компенсацію. Свого роду це є 

доказом того, що адміністративне судочинство направлене на справедливе 

вирішення спору, а не на пособництво суб’єктам владних повноважень.  

Ст. 147 КАС України зазначає, що письмові та речові докази, які не 

можна доставити до суду, оглядаються за їхнім місцезнаходженням. Витрати, 

пов'язані з проведенням огляду доказів на місці та вчиненням інших дій, 

необхідних для розгляду справи, несе сторона, яка заявила клопотання про 

вчинення цих дій. Якщо клопотання про вчинення відповідних дій заявлено 

обома сторонами, витрати на них несуть обидві сторони порівну [1].  

Стаття 92 містить положення стосовно витрат, пов'язаних із залученням 

свідків, та проведенням судових експертиз. Ці витрати несе сторона, яка 

заявила клопотання про виклик свідків та проведення експертизи. Свідкам та 

експертам оплачуються проїзд, а також добові в разі переїзду до іншого 

населеного пункту. Експертам також мають виплатити винагороду за виконану 

роботу [1]. Але у разі залучення свідків і експертів за ініціативою суду, 

відповідні витрати компенсуються за рахунок Державного бюджету України, а 

це означає, що позивача не позбавляють можливості виграти справу, через 
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відсутність певних коштів, цим підкреслюються принципи неупередженості і 

об’єктивності суддів. 

Стаття 88 КАС України зазначає, що суд, враховуючи майновий стан 

сторони, може своєю ухвалою зменшити розмір належних до оплати судових 

витрат чи звільнити від їх оплати повністю або частково, чи відстрочити або 

розстрочити сплату судових витрат на визначений строк [1]. Звичайно, після 

прийняття судом рішення на користь позивача, судові витрати можуть бути 

перерозподілені і повністю компенсовані відповідачем (суб’єктом владних 

повноважень). 

Таким чином, аналіз законодавства щодо фінансування процесу збору 

доказів в адміністративному судочинстві дозволяє зробити певні висновки: 

1) у певних категоріях справ використання засобів доказування тягне за 

собою певні судові витрати, але не у всіх; 

2) неврегульована виплата компенсацій третім особам, якщо стосовно тих, 

що заявляють самостійні вимоги міститься положення, що вони мають права 

позивача, то стосовно третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог КАС 

ніяких положень не містить; 

3) зважаючи майновий стан позивача, суд може прийняти рішення про 

розстрочку, зменшення судового збору і судових витрат або повністю звільнити 

особу від їх сплати; 

4) суд може за власною ініціативою прийняти рішення про проведення 

експертизи та залучення свідків, тим самим допомагаючи позивачу. 

5) суд, перш за все, дотримується принципів справедливості, 

неупередженості і об’єктивності при вирішенні справ. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

Загальна декларація прав людини проголосила право кожного на 

справедливі та сприятливі умови праці, складовою частиною якого є такі 

умови, які відповідають вимогам безпеки та гігієни. Сучасний поступ України 

як правової держави, яка бажає бути повноправним членом Європейського 

Союзу, безпосередньо пов’язаний з удосконаленням національного 

законодавства у розрізі європейських цінностей. Національне законодавство 

потребує свого удосконалення і з огляду на посилення ринкових процесів в 

житті держави та суспільства.  

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, 

організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних 
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заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності 

людини у процесі трудової діяльності [3]. 

Данному питанню присвячували свої наукові праці велика кількість 

науковців: М. Г. Александрова, А.А. Абрамова, Н. Б. Болотіна, Г.С. Гончарова, 

П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, В.І. Прокопенк, О.М. Ярошенко тощо. 

На сьогодні за роки незалежності України та розвитку трудових відносин 

розроблено законодавчу та нормативно-правову базу. Законодавчими актами, 

що визначають основні положення з питань охорони праці, є загальні закони 

України, а також спеціальні законодавчі акти. До загальних законів, що 

визначають основні положення про охорону праці, належать: Конституція 

України, Закони України "Про охорону праці", " Основи законодавства України 

про охорону здоров'я ", "Про пожежну безпеку", "Про використання ядерної 

енергії та радіаційний захист", "Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення", "Про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності", Кодекс законів про 

працю України (КЗпП). Спеціальними законодавчими актами в галузі охорони 

праці є нормативно-правові акти з охорони праці, Державні стандарти Системи 

стандартів безпеки праці, Будівельні норми та правила, Санітарні норми, 

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів та інші 

нормативно-правові акти, якими регламентуються загальнообов'язкові правила 

(норми). 

Згідно зі ст. 43 Конституції України кожен має право на належні, безпечні 

й здорові умови праці. Використання праці жінок і неповнолітніх на 

небезпечних для їхнього здоров'я роботах забороняється. У тексті ст. 46 

Конституції України наголошено на тому, що "громадяни мають право на 

соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, 

часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, 

безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших 

випадках, передбачених законом" [2]. 

У Кодексі законів про працю України питанню про охорону праці 

присвячена Глава XI, у якій розглядаються наступні питання: мтворення 

безпечних і нешкідливих умов праці, заборона введення в експлуатацію 

підприємств, які не відповідають вимогам охорони праці, обов'язок власника 

або уповноваженого ним органу щодо полегшення і оздоровлення умов праці 

працівників, заходи щодо охорони праці, кошти на заходи по охороні праці, 

відшкодування шкоди в разі ушкодження здоров'я працівників тощо [4]. 

Треба зазначити, що питання щдо проведення медичних огляді 

працівників, розслідування та обліку нещасних випадків на підприємствах 

регулюються підзаконними нормативно-правовими актами. Зокрема наказ 

міністерство охорони здоров'я україни "Про затвердження Порядку проведення 

медичних оглядів працівників певних категорій" зазначає порядок проведення 

медичних оглядів працівників певних категорій: працівників, зайнятих на 

важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або 

таких, де є потреба у професійному доборі, та осіб віком до 21 року 
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підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, виду 

економічної діяльності та їх філій, інших відокремлених підрозділів; фізичних 

осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які відповідно до законодавства 

використовують найману працю; осіб, які забезпечують себе роботою 

самостійно; закладів державної санітарно-епідеміологічної служби; закладів 

охорони здоров'я, військово-лікарських та відповідних комісій міністерств та 

інших центральних органів виконавчої влади, які здійснюють медичні огляди 

працівників, спеціалізованих закладів охорони здоров'я, які мають право 

встановлювати діагноз щодо професійних захворювань, кафедр та курсів 

професійних захворювань вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів 

акредитації; робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань України [7]. 

Проблеми у сфері охорони праці передбачається розв'язати шляхом: 

1) підвищення ефективності державного управління охороною праці, 

зокрема шляхом приведення нормативно-правової бази у сфері охорони праці у 

відповідність із сучасними вимогами та законодавством ЄС; 

2) удосконалення системи державного нагляду і громадського контролю за 

додержанням вимог законодавства з охорони праці, оптимізації діяльності 

структурних підрозділів з охорони праці у центральних та місцевих органах 

виконавчої влади, органах місцевого самоврядування; 

3) удосконалення державного управління охороною праці через 

реформування державних органів управління охороною праці; 

4) удосконалення механізму виявлення фактів приховування випадків 

травматизму на виробництві та професійної захворюваності; 

5) розроблення державних вимог до системи навчання працівників, 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів з питань охорони 

праці; 

6) розширення системи інформаційного забезпечення громадськості з 

питань охорони праці; 

7) підвищення рівня культури безпеки праці шляхом пропагування безпеки 

праці та способів запобігання виникненню ризиків виробничого травматизму, 

професійних захворювань та аварій на виробництві, формування 

відповідального ставлення працівників до особистої безпеки та безпеки 

оточуючих, а також до виробничого середовища та навколишнього природного 

середовища; 

8) використання передового вітчизняного та зарубіжного досвіду з питань 

поліпшення умов і безпеки праці на основі міжнародного співробітництва. 

Необхідно зазначити, що законодавство з охорони праці охоплює низку 

міжнародних документів (Міжнародний пакт про економічні, соціальні і 

культурні права , Європейську соціальну хартію, Конвенцію МОП «Про 

безпеку та гігієну праці та виробниче середовище», рекомендацію МОП «Щодо 

безпеки та гігієни праці і виробничого середовища». 

Отже, можна зробити висновок, що вітчизняне законодавство з охорони 

праці є досить розвиненим та адаптованим до потреб сьогодення. Але існую ряд 
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проблемних питань, що свідчить про нагальну необхідність покращення стану 

охорони праці і профілактики виробничого травматизму. Так, за підрахунками 

експертів Міжнародної організації праці, унаслідок нещасних випадків і 

захворювань на виробництві щодня у світі гине в середньому близько 5 тис. 

осіб, що загалом становить від 2 до 2,3 млн випадків смертності на рік. 

Підраховано, що близько 4 % світового внутрішнього валового продукту 

втрачається внаслідок травматизму, смертності і захворювань, що призводять 

до втрати працездатності й необхідності лікування захворювань [7]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПІД ЧАС 

РОЗСЛІДУВАННЯ ХУЛІГАНСТВА 

При вчиненні злочинних актів вандалізму важливе значення для їх 

розкриття і розслідування має огляд місця події. Огляд місця події - 

невідкладна слідча дія, спрямована на встановлення, фіксацію і дослідження 

обстановки місця події, слідів злочину і злочинця та інших фактичних даних, 

які дозволяють у сукупності з іншими доказами дійти висновку про механізм 

події та інші обставини розслідуваної події [1]. Від своєчасності та якості 

проведення слідчих оглядів у багатьох випадках залежить успіх розкриття і 

розслідування злочинів. 

 Проблемі дослідження огляду місця події під час розслідування 

хуліганства в криміналістиці присвячені праці таких науковців, як  Р.С. Бєлкін, 
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С.В. Веліканов, Т.С. Волчецька, О.Н. Колесниченко, Г.А. Матусовський, М.П. 

Яблоков та ін. 

 Завданнями огляду місця події можна вважати: вивчення і фіксація 

обстановки огляду місця події, встановлення характеру впливу злочинця на 

навколишнє середовище, виявлення, фіксація і вилучення слідів злочину і 

злочинця, виявлення злочинця і мотивів злочину, встановлення причин і умов, 

які сприяють скоєнню злочинів, отримання необхідних даних для здійснення 

подальших слідчих дій та оперативно-розшукових заходів [2]. 

 До проведення огляду місця події можуть і повинні залучатися фахівці, 

які володіють знаннями в різних галузях науки і техніки, і можуть надати 

суттєвої допомоги у виявленні та фіксації слідів хуліганських дій, тому до 

проведення огляду необхідно насамперед вирішити питання про включення їх 

до слідчо-оперативної групи. 

 Особливістю огляду місця події під час розслідування хуліганства є 

процесуальні системи відомостей про криміналістично значимі ознаки даного 

виду злочину, які відображають закономірні зв’язки між ними та призначені 

для побудови та перевірки слідчих версій для вирішення основних завдань 

кримінального провадження на його досудовій стадії. 

 Огляд місця події повинен проводитись негайно після повідомлення про 

злочин. У процесі розслідування хуліганства огляд місця події повинен 

проводитися не тільки тоді, коли хулігани покинули місце вчинення злочину, 

але й у випадках, коли в результаті хуліганських дій могли залишитися сліди 

вчиненого злочину. Огляд не виключається навіть якщо особа хулігана відома, 

оскільки показання свідків і потерпілих про обставини вчиненого злочину 

часто бувають суперечливими і потребують перевірки шляхом зіставлення з 

іншими фактичними даними, які можуть бути виявлені під час огляду [3].  

  Проведення огляду місця події надасть позитивних результатів, коли ця 

слідча дія проводиться у світлий час доби, при гарному освітленні та хорошій 

погоді. Коли ж огляд проводиться у темні часи, то при його проведенні можуть 

бути допущені такі помилки як неякісний огляд, невилучення слідів та 

предметів, їх втрата у подальшому. Доцільним буде забезпечити якісну охорону 

місця події, щоб вранці провести додатковий огляд.  

 Якщо хуліганські дії були вчинені на відкритій місцевості, межі території, 

що оглядається, слід розширити і оглянути місцевість, що примикає 

безпосередньо до тієї ділянки, де вчинено злочин, оскільки, скриваючись, 

хулігани могли втратити будь-які речі. 

 Тактика огляду місця події при розслідуванні хуліганства відрізняється 

певною своэю специфікою, що визначається різними обставинами: видом, 

способом скоєння злочину, видами об’єктів, що підлягають огляду, 

залишеними слідами, а також слідчими ситуаціями, що склалися. Так, на місці 

вчинення хуліганських дій обов’язково залишаються певні сліди (сліди рук, ніг, 

запаху, різних виділень, мікрочастинки, плями крові, волосся тощо), однак, 

вони погано зберігаються [4]. Саме тому, серед предметів, які знаходяться на 

території, що оглядається, слідчому необхідно вилучити саме такі, що 

використовувалися при скоєнні хуліганства, зберегли на собі сліди злочину.  
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 Під час огляду слід старанно дослідити шляхи відходу злочинців, 

використовувати службово-розшукового собаку для переслідування «по 

гарячих слідах». Таку інформацію можна отримати від осіб, які були 

очевидцями скоєного хуліганства. Вони можуть вказати слідчому на місце 

скоєння злочину, конкретизувати характер та спосіб хуліганських дій, кількість 

порушників, взаємне розташування потерпілого та осіб, які скоювали 

хуліганство, напрямок приховування злочинців тощо [5].  

 При скоєнні хуліганства із застосуванням фізичної сили, рекомендується 

уважно дослідити територію для знаходження слідів боротьби (плям крові, 

волосся), оскільки потерпілі нерідко вчиняють опір.  

 Під час огляду пошкоджених об’єктів (розбитих вікон, поламаних 

автоматів, нецензурних та ображаючих написів тощо) передусім слід шукати 

невидимі та мало видимі сліди рук, потожирові мазки, фіксувати сліди зламу, а 

за можливості, варто їх вилучати разом з предметом. Знаряддями хуліганських 

дій можуть бути палка, камінь і т.ін. Зруйнована ними перешкода або предмет в 

місцях контакту, зберігають мікрочастинки, які дозволяють встановити вид і 

матеріал знаряддя [3].  

 До слідів злочину відносяться написи хуліганського змісту на стінах, 

заборах, порізи на сидіннях у вагонах, розбиті ліхтарі та інші пошкодження 

предметів. Ретельно оглядаючи пошкоджені предмети, можна знайти сліди 

застосованих хуліганами спеціальних знарядь або інструментів. Вони мають 

бути зафіксовані й вилучені з метою подальшого ототожнення знарядь, 

знайдених у підозрюваних. Зроблені хуліганами написи фотографуються, 

робляться зіскрібки речовини, якою виконано напис (фарба, вугілля, крейда, 

олівець). Так, хуліганів, які втекли з місця події, іноді розшукують за окремими 

предметами одягу, ґудзиками, недопалками, пачками з-під сигарет, слідами рук, 

ніг. При застосуванні хуліганами вогнепальної зброї огляд місця події дозволяє 

знайти стріляні гільзи, пижі, кулі, дріб. Своєчасна, повна фіксація 

матеріальних слідів на місці події є запорукою успішного розкриття злочину та 

викриття хуліганів [4].  

 Виявлені при огляді сліди і знаряддя злочину повинні бути детально 

описані в протоколі (вказані іх властивості, розміри, колір, матеріал, з якого 

вони виготовлені, позначки, написи та інші подробиці), потім належним чином 

упаковані, опечатані і приєднані до матеріалів кримінальної справи як речові 

докази. У випадках, коли окремі сліди (рук, взуття, знарядь злому) неможливо 

вилучити, вони копіюються. Для виготовлення копій використовують 

дактилоскопічні плівки, полімерні пасти, гіпс та інші матеріали. Після 

закінчення огляду місця події і фіксації його результатів в протоколі, слідчий 

повинен скласти план і схеми, на яих відобразити місцезнаходження предметів. 

До протоколу огляду додаються фотографії з вказівкою місця зйомки, типу 

плівки, умов освітлення. 

 Таким чином, огляд місця події при розслідуванні хуліганства є 

першочерговою слідчою дією, яка дозволяє зібрати широке коло інформації про 

скоєне хуліганство, що у подальшому служитиме джерелом доказів. Якісно 

проведений огляд позитивно позначиться на ході досудового розслідування та 
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викритті злочинців. У випадках, коли знайти матеріальні сліди є неможливим, 

проведення огляду місця події також слід розглядати як дію, що має суттєве 

значення для кримінального провадження, оскільки, навіть опис місця події 

дозволяє зафіксувати його обстановку, а надалі – перевірити свідчення 

учасників події. Результати огляду місця події можуть використовуватися для 

організації та проведення паралельно виконуваних дій і заходів, а також для 

визначення завдань і засобів їх вирішення в процесі подальшого розслідування. 
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КРИМІНАЛІСТИЧНА ЕКСПЕРТИЗА,  

ЇЇ ВИДИ І РОЛЬ У РОЗКРИТТІ ЗЛОЧИНІВ 

Акцентуючи увагу на професійному підході до вирішення широкого кола 

питань, пов'язаних з подоланням та нейтралізацією чинників злочинності, 

неможливо обійти такого важливого напряму як здійснення криміналістичної 

експертизи у різних сферах діяльності держави. 

Спеціальні пізнання завжди використовувалися в розслідуванні для 

встановлення істини у кримінальних провадженнях. В умовах зростання 

злочинності роль спеціальних пізнань у розкритті злочинів все більше зростає. 

Багато аспектів процесу збирання, дослідження і використання інформації з 

метою встановлення істини у кримінальних провадженнях можуть бути 

вирішені тільки на основі використання новітніх досягнень науки і техніки. 

О.О. Ейсман вважав, що експертизу характеризують три ознаки: 

застосування спеціальних знань; дослідження; надання висновку [ 4, с. 89]. 
Тому вона полягає в дослідженні спеціальних об’єктів з використанням інших 

матеріалів справи, що мають характер доказів. Для експертизи характерно, що в 

результаті дослідження одних доказів формуються інші докази [ 2, с. 49]. 
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Як свідчить практика, в ході розслідування кримінальних справ по 

значній більшості таких злочинів як вбивства, грабежі, розбої, крадіжки, 

вимагання, дорожньо-транспортні пригоди використовуються можливості 

експертного дослідження різноманітних речових доказів і переважно 

криміналістичними методами і засобами. І це закономірно, оскільки на місцях 

подій найчастіше виявляються об'єкти криміналістичних експертиз.  

Згідно зі ст.1 ЗУ "Про судову експертизу" судова експертиза - це 

дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, 

явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває в 

провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства [5]. 

Глібко В.М. дозволяє нам визначити криміналістичну експертизу як 

лабораторне дослідження об'єктів з метою встановлення їхнього фактичного 

стану; можливості проведення певних дій; обставин, за яких були проведені дії; 

невидимих слідів зашифрованого змісту; групової належності об'єктів або їх 

тотожності [3, с. 430]. 

Криміналістична експертиза - один з видів судової експертизи, яка 

базується на даних криміналістики і полягає в дослідженні експертом речовин, 

доказів та інших матеріалів кримінальної або цивільної справи з метою 

ідентифікації людини, тварин, транспортних засобів, інструментів і знарядь за 

їх слідами-відображеннями або за розділеними частинами цілого, а також у 

вирішенні спеціальних питань не ідентифікаційного характеру (за обставинами 

даної справи) [1, с. 15]. 

Криміналістичні експертизи поділяються на: 

1. Традиційні, формування яких належить до періоду виникнення і 

становлення судових експертиз. 

2. Нетрадиційні, що сформувалися в останні десятиліття XX ст. 

3. Матеріалознавчі - різні види дослідження матеріалів, речовин і виробів 

(КЕМРВ). 

До традиційних експертиз належать: почеркознавча; авторознавча; 

технічна експертиза документів; трасологічна; балістична (вогнепальної зброї, 

набоїв, слідів пострілу); холодної зброї; портретна; вибухотехнічна. 

До нетрадиційних експертиз належать: фототехнічна; відеофонографічна; 

експертиза відновлення знищених маркіровочних знаків. 

До матеріалознавчих експертиз належать: експертиза об'єктів волокнистої 

природи; експертиза лакофарбних матеріалів і покриттів; експертиза 

нафтопродуктів і паливно-мастильних речовин; експертиза скла; експертиза 

металів, сплавів і виробів з них (металографічна); експертиза полімерних 

матеріалів; експертиза пластмас, резини і виробів з них; експертиза 

наркотичних та психотропних речовин; експертиза рідин, що містять спирт; 

експертиза парфумерних і косметичних засобів; експертиза наявності 

шкідливих речовин у навколишньому середовищі [6, с. 159]. 
Експертиза призначається у ситуаціях, коли для її провадження зібрані всі 

необхідні матеріали, об'єкти експертизи придатні для дослідження, а питання, 

що вирішуються збігаються з можливостями експертизи. 
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Цей вид експертиз, так само як і експертизи іншого виду, є одним з 

джерел процесуальних доказів, що сприяє всебічному, повному та об'єктивному 

дослідженню обставин справи і постанови справедливих і обґрунтованих 

рішень щодо винних у вчиненні злочину осіб. 

Вивчення судової практики показує, що експертиза знаходить широке 

застосування при розслідуванні та розгляді кримінальних провадженнях. 

Слідчим і судовим органам доводиться розслідувати і розглядати справи про 

найрізноманітніші злочини. Розкрити багато злочинів і встановити осіб, які їх 

вчинили, у ряді випадків неможливо без експертизи. За допомогою експертів є 

можливість встановити важливі факти, які часом без їх участі встановити 

надзвичайно складно. В даний час немає кримінальних справ, де б не 

застосовувалися спеціальні пізнання обізнаних осіб. У зв'язку з цим, за останні 

роки спостерігається зростання кількості проведених експертиз, розширення 

кола і збільшення числа досліджуваних об'єктів, впровадження нових більш 

досконалих і складних методів дослідження.  

Тільки правильний, відповідний дійсності висновок експерта повинен 

бути покладений в основу судової діяльності. 
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МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ  

В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

Прагнення України до європейської спільноти зобов’язує не лише 

встановлення світових стандартів демократичного розвитку, проголошення 

прав і свобод людини, а й створення системи їх надійної реалізації, охорони та 

захисту. В цілому, за останні роки зміни суспільної свiдомостi значно вплинули 

на вимоги громадян до дiяльностi держави й насамперед, згідно з Конституцією 

України, до утвердження і забезпечення їхніх прав i свобод (ч. 2 ст. 3). Люди 

http://zakon.rada.gov.ua/


240 

пізнали правду про порушення закону i свавілля, що існували в радянському 

суспiльствi, порушення задекларованих Конституцією України прав і свобод 

людини та громадянина під час кримінального провадження. Сьогодні 

громадяни прагнуть до можливості користуватися своїми правами i свободами 

як у повсякденному житті, так і при залученні чи допуску у кримінальне 

провадження.  

Окремі питання захисту конституційних прав людини в кримінальному 

провадженні розглядались такими вченими, як: О. М. Бандурка, В. О. Бахін,  

В. Д. Берназ, А. П. Бущенко, А. Ф. Волобуєв, В. І. Галаган, Ю. М. Грошевий,  

М. М. Губенко, Н. С. Карпов, Л. М. Лобойко, В. Т. Маляренко, 

О.А. Мартиненко, O. В. Негодченко, А. Ю. Олійник, М. А. Погорецький,  

П.М. Рабинович, В. М. Тертишник, В. М. Трубников, М. І. Хавронюк, 

О.Г. Шило та ін. 

Однак, незважаючи на пильну увагу до проблеми, чимало її аспектів все 

ще не висвітлені на належному рівні, потребують науково-теоретичного 

осмислення.  

Метою статті є визначення механізму захисту конституційних прав 

людини в кримінальному провадженні. 

О. Ф. Скакун відмічає, що для реалізації конституційно закріплених прав 

і свобод людини в Україні необхідно мати налагоджений соціально-правовий 

механізм забезпечення прав і свобод людини. При цьому завданнями механізму 

забезпечення прав людини є охорона, захист, відновлення порушених прав, а 

також формування загальної і правової культури населення. Основними ж 

підсистемами механізму забезпечення прав і свобод людини є:  

1) механізм реалізації;  

2) механізм охорони;  

3) механізм захисту.  

Механізм реалізації прав людини включає заходи, спроможні створити 

умови для реалізації прав і свобод людини. 

Механізм охорони прав людини включає заходи з профілактики 

правопорушень для утвердження правомірної поведінки особи. 

Механізм захисту прав людини включає заходи, що призводять до 

відновлення порушених прав неправомірними діями і відповідальності особи, 

яка вчинила ці правопорушення [1, с. 190]. 

Ю. О. Гурджі відзначає, що актуалізація цього механізму зумовлена 

винятково ситуаціями перешкоджання реалізації прав або їхнім порушенням, а 

також погрозою порушення; сам захист може здійснюватися за допомогою 

втручання органів держави у процес реалізації прав і свобод (як охоронна 

реакція на наявний факт відхилення від правопорядку), виражатися в 

застосуванні відповідальності [2 , с. 441-442]. 

Чинна правова база України вказує на державний характер механізму 

забезпечення прав людини. Відповідно до ст. 2 КПК України одним із основних 

завдань кримінального судочинства є охорона прав, свобод та законних 

інтересів учасників кримінального провадження. Статтею 3 Конституції 

України встановлено, що утвердження і забезпечення прав і свобод людини є 
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головним обов’язком держави. Статті 32, 55 Конституції містять 

формулювання: „гарантії судового захисту”, „захист прав у міжнародних 

установах”. Близькими до них є формулювання „надання правової допомоги”, 

що гарантується кожній людині згідно зі ст. 59 Конституції. Тому, 

проголосивши гарантований державний захист прав і свобод людини і 

громадянина, Україна взяла на себе зобов'язання силами органів державної 

влади охороняти і захищати ці права і свободи. Даному обов'язку кореспондує 

право кожного вимагати від органів влади охорони і захисту своїх прав і 

свобод. 

Отже, на основі Конституції та кримінального процесуального 

законодавства України між особистістю і державою повинні створюватися 

міцні і захищені правовідносини або ціла система таких правовідносин, що 

підпорядковують у підсумку державу суспільству. 

У кримінальному провадженні механізм захисту, як підсистема механізму 

забезпечення прав і свобод людини, є, на нашу думку, пріоритетним напрямком 

діяльності правоохоронних органів щодо відновлення порушеного права та 

неприпустимості такого порушення, а також створення вiдповiдних правових 

гарантій. Це пов’язано з тим, що обмеження або порушення будь-якими 

суб’єктами кримінального провадження прав та свобод особи зумовлює 

необхідну сукупність суб’єктивних прав, правових механізмів, правових 

інститутів, які б давали можливість особі захистити свої права перед державою, 

її органами, змусити підприємства, установи, організації, посадових осіб 

виконувати вимоги Конституції і законів України.  

На наш погляд у кримінальному провадженні за сферою дії захист прав і 

свобод особи можна поділити на внутрішньодержавний, що здійснюється за 

допомогою внутрішньодержавних засобів захисту прав і свобод особи, і 

міжнародний, що здійснюється на основі загальновизнаних засад і норм, які 

регулюють сферу захисту прав і свобод особи міжнародними установами і 

організаціями, що наділені відповідними функціями і повноваженнями.  

Аналіз прийнятих протягом останніх років нормативних, у першу чергу 

законодавчих, актів у галузі захисту конституційних прав дає підстави 

стверджувати, що: 

1) кількість правових актів всіх рівнів зростає, але в той же час 

ефективність організаційного механізму у сфері захисту конституційних прав 

не покращується; 

2) зближення, що спостерігається у розумінні міжнародних та 

національних підходів у правоустановчій діяльності, практично не зачіпає 

організаційного механізму правореалізації; 

3) законодавче регулювання охоплює все більш широке коло 

конституційних правовідносин, проте в той же час істотно відстає реалізаційна 

діяльність правоохоронних органів [3, с. 12]. 

Отже, місце України у світовому співтоваристві залежить від того, чи 

стане український громадянин, його права і свободи частиною 

загальнонаціональної ідеї і чи буде вона втілена в життя, оскільки в XXI ст. 

майбутнє належить тим країнам, в яких головною турботою влади є людина, 
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належне забезпечення, захист її прав і свобод. Тому в сучасних умовах ми 

повинні усвідомлювати, що захист прав і свобод людини є необхідною умовою 

і стратегією стійкого розвитку нашої країни на демократичних засадах, 

створенням гарантій проти повернення суспільства назад до тоталітаризму, 

одним із ключових факторів побудови у нас демократичної, правової, 

соціальної держави. Лише особи, які користуються всіма правами та свободами, 

можуть гідно себе почувати в державі, розуміти громадянином якої Великої 

держави він є, бути повноправними членами суспільства і розуміти свою 

захищеність від будь-яких протиправних зазіхань. 
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ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР В АДМІНІСТРАТИВНО-

ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ 

Адміністративне право – галузь надзвичайно мобільна та динамічна, що 

не дає законодавцю змоги зібрати всі норми щодо неї в єдиний кодифікований 

акт. На сьогодні певні частини адміністративно-правових норм зібрані в 

Кодексі про адміністративне судочинство та Кодексі про адміністративні 

правопорушення. Поряд з ними фігурує Адміністративно-процедурний кодекс, 

котрий, втім, існує виключно у вигляді проекту ще з 2007 року [3, с. 2]. 

 Саме в цьому законодавчому акті наводиться поняття адміністративної 

процедури, котра розглядається як порядок адміністративного провадження. В 

той же час у доктрині процедуру визначають як елемент адміністративно-

процедурних відносин. Що ж стосується класифікації процедур, то в 

законодавстві знаходимо виключно окремі її елементи, а безпосередньо сам 

поділ їх на види здійснюється лише на доктринальному рівні. Зокрема, цьому 

питанню приділяли увагу такі науковці, як В.К. Колпаков, О.С. Лагода, В.П. 

Тимощук та інші. 

 За суб’єктом ініціативи процедури поділяються на: 

1. Заявні, тобто провадження, що починаються за зверненнями фізичних 

та юридичних осіб до органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування. ЗУ «Про звернення громадян» поділяє їх на три види: 
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звернення за послугами, з пропозиціями і зі скаргами на дії або бездіяльність 

адміністративного органу [4, с. 3]. 

2. Втручальні, що за наслідками для приватної особи поділяються на: 

- «позитивні», наслідки яких носять не право обмежуючий характер; 

- «негативні», що обмежують особу в правах. Приклад негативної 

процедури знаходимо в ЗК, де в ст.146 вказано, що викуп земельної ділянки для 

суспільних потреб може здійснюватися, зокрема, під об’єкти оборони та 

національної безпеки [1, с. 7]. 

 Другий критерій поділу – наявність чи відсутність спору і відносинах між 

приватною особою та адміністративним органом. Такий розподіл визнається, 

перш за все, західною доктриною, що поділяє процедури на: 

 1. Непозовні, що передбачають розгляд справ, наслідком яких не стає 

винесення юридично-владного рішення щодо застосування певної санкції, а 

значить, і відсутній юрисдикційний розгляд спору. 

 2. Позовні, або ж спірні, суть яких зводиться до розгляду та вирішення 

спору. В такій процедурі особа звертається до органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування з певною скаргою щодо відновлення прав і інтересів, 

порушених діями, бездіяльністю чи рішенням державних органів, їх посадових 

осіб тощо. 

 Тут варто зазначити, що у вітчизняній доктрині такий розподіл має 

виключно науково-дослідницьке значення і не знаходить практичного 

застосування. Справа в тому, що вітчизняна наукова доктрина намагається під 

терміном «процес» об’єднати всі юрисдикційні повноваження, а «процедурою» 

назвати позитивні. 

 Наступний критерій класифікації – порядок здійснення, спираючись на 

який адміністративні процедури можна поділити на звичайні та спрощені, що 

також називаються формальними і неформальними відповідно. У першій, за 

В.К. Ковпаковим, логічні операції послідовно змінюють одна одну. В 

спрощеній процедурі вони також мають місце, але відрізняються певними 

особливостями. Ковпаков поділяє адміністративно-процедурну діяльність на: 

- вивчення та аналіз ситуації; 

- ґрунтовне та всебічне дослідження зібраних раніше матеріалів; 

- логічне завершення провадження у справі, що завершується 

виконанням прийнятого рішення; 

- оскарження ухваленого рішення, що носить факультативний характер 

[2, с. 130-132]. 

Формальна процедура відбувається у формі, чітко визначеній законом, 

дотримання якої є необхідною умовою законності прийнятого рішення органом 

виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

Спрощена процедура характеризується розглядом заяви та вирішенням 

справи одноосібно уповноваженою на те посадовою особою. Це дозволяє 

забезпечити скорочення і без того оперативних строків розгляду справи, а 

також скоротити пов’язані з цим фінансові затрати. 

На відміну від попереднього розподілу, диференціація процедури на 

формальну і неформальну має важливе практичне значення, що зводиться до 
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реалізації принципу оперативності, ефективності та економічності діяльності 

адміністративних органів. 

 Вказані вище критерії розподілу доцільно врахувати при законодавчому 

закріпленні та перетворенні в чинний нормативно-правовий акт існуючого 

проекту Адміністративно-процедурного кодексу [3, с. 2]. Це дасть змогу на 

законодавчому рівні упорядкувати різновиди адміністративних процедур, що, в 

свою чергу, полегшить застосування зазначених у вказаному документі норм у 

практичній діяльності. 
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ПРОТЕКТОР КОЗАКІВ ТА «ГЕТЬМАН» ІНДЕПЕНДЕНТІВ:  

БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ТА ОЛІВЕР КРОМВЕЛЬ –  

ДВІ ПОСТАТІ ОДНІЄЇ ЕПОХИ 

У сучасних умовах європейської інтеграції України все більшої 

актуальності набувають ретроспекції у минуле української державності. Як 

відомо, середина XVII століття – це переломна епоха не тільки в історії 

України, Східної Європи, а й у всесвітній історії взагалі. Тривалий час 

недооцінювали міжнародний контекст подій одного порядку: революцій в 

Нідерландах, Англії, бурхливих подій у Франції, які отримали назву Фронда, 

національно-визвольної війни в Україні. Це були події, які слід насамперед 

розглядати в контексті великого історичного зламу, коли на зміну одній 

соціально-економічній системі йшла інша. Саме в такі, переламні, перехідні 

моменти розвитку держав, коли існуюча влада не може припинити безлади, а 

населення впадає в паніку і перетворюється на хаотичну субстанцію, дії котрої 

потрібно чітко спрямовувати, багаторазово зростає роль сильної особистості. 

Такими особистостями і були Хмельницький і Кромвель, які в переламні 

для свої держав моменти змогли очолити національні рухи. Вони боролися з 

монархами і перемагали їх завдяки своїм надзвичайним військовим талантам, 

здібності тонко відчувати народ і слідувати прогресивним потребам часу. 

Історіографія проблеми має велику спадщину. Проте не можна сказати, 

що зазначений аспект став предметом спеціального дослідження. Переважною 

мірою роль і значення таких особистостей в історії як Б. Хмельницький, 

О. Кромвель розглядалися в контексті проблем першої буржуазної революції в 
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Англії, національно-визвольної війни в Україні. Підготовлені і спеціальні 

монографічні дослідження біографічного характеру.  

Метою статті є: виявити спільне і особливе в політичній діяльності двох 

державних діячів однієї епохи – Б.Хмельницького і О.Кромвеля. 

Виклад основного матеріалу: Українська визвольна війна (або її сучасна 

назва – Національно-визвольна революція) була викликана низкою причин 

різного характеру. За вісім років до українських революційних подій на 

Британських островах також розпочалася народна війна проти існуючої 

системи, що отримала назву Англійська буржуазна революція. Її причини 

обумовлювалися також специфікою економічного, соціального й ідеологічно-

релігійного чинників. Єдине, що за незалежність від іноземців британцям 

воювати було не потрібно. 

Чи випадково перехрестилися долі двох подвижників революцій цього 

часу, одного на заході, а іншого на сході Європи – Олівера Кромвеля і Богдана 

Хмельницького. Думаю, що ні. Це були люди одного порядку, однієї системи, 

вони були вихідцями практично з одного стану, отримали схожу освіту, мали 

схожі світогляд і долю. У XVII столітті багато сучасників порівнювали 

Кромвеля та Хмельницького. Шевальє в передмові до «Історії воєн козаків 

проти Польщі» називає Хмельницького «козацьким Кромвелем» [5]. 

Підвищена увага діячів Англійської революції до української тематики 

пояснювалася ідентично до позиції Богдана Хмельницького: пошук 

політичного прецеденту. Особливо це виявилося під час суду над королем. В 

історії Англії таких фактів не існувало. Отже, прецедент слід було шукати у 

світовій практиці. Ним стала Україна. Адже, якщо на сході Європи під 

керівництвом іншого революціонера народ піднімає війська проти легітимного 

монарха, тоді революція є справою богоугодною та цілком виправданою. Саме 

тому центральною ідеєю звинувачувальної промови головного судді Джона 

Бредшоу став не перелік конкретних злочинів Карла I проти парламенту та 

народу, а абстрактно-історичні міркування про народ як джерело та суверен 

влади і право народу на повстання у разі неналежного виконання вищим 

урядом держави своїх обов’язків. 

Британська енциклопедія – славетна Britannica – у статті «Богдан 

Хмельницький» сповіщає, що «в 1648 році Богдан Хмельницький, якого 

сучасники порівнювали з Олівером Кромвелем, очолив запорозьких 

козаків» [1]. У Західній Європі XVII-XVIII століть це порівняння було дуже 

поширеним. Скажімо, «протектор козаків» – це не метафора (і тому не подано у 

лапках, як «гетьман» індепендентів), це визначення П’єра де Нуає, секретаря 

королеви Марії-Луїзи в 1655–1659 рр. В одному зі своїх листів на батьківщину 

він пише: «Не в останню чергу сповіщаю вас про мирну кончину знаменитого 

Хмельницького, протектора козаків» [3]. 

П. Шевальє заявляв у передмові до своєї «Історії війни козаків проти 

Польщі», що в ній читачі знайдуть «образ мужа, який для того, щоб піднятися 

над іншими, приводить у рух величезний механізм та наводить жах на те 

королівство, якого ні всі могутні держави християнського світу, ні навіть 

могутня імперія турків не змогли похитнути. Одним словом, Кромвеля, який 



246 

вдруге з’явився на Русі, який був не менш честолюбний, хоробрий та спритний, 

ніж Кромвель в Англії» [5]. Аналогічні порівняння подій на Україні з подіями в 

Англії, а Кромвеля з Хмельницьким були досить поширені також в тогочасній 

італійській історіографії, а найповніше вираження знайшли в «Історії 

громадянських війн останнього часу» М. Бізаччіоні, перший том якої відведено 

Англійській революції, а в другому томі центральне місце посіла Визвольна 

війна в Україні» [2].  

Посилаючись на європейські події, Хмельницький доводив, що влада, яка 

встановлена у результаті революції або визвольної війни, має законне право на 

визнання. На думку багатьох істориків, мало місце звернення Кромвеля до 

Хмельницького. Так, Іван Огієнко категорично стверджує: «Коли англійський 

король був страчений, і Кромвель став на чолі Англії, він звернувся з 

проханням до Хмельницького допомогти Англії». Олівер Кромвель у своєму 

листі звертався до нього: «Богдан Хмельницький, Божою милістю 

генералісимус греко-східної церкви, вождь усіх козаків запорозьких, страх і 

викорінювачем польського дворянства, скорітель фортець, винищувач 

римського священства, гонитель язичників і антихриста ... » [4]. Була ця 

переписка реальною чи лише вигадкою? Однозначно відповісти на це питання 

надзвичайно важно: в першу чергу дає про себе знати відсутність достатньої 

кількості матеріальних історичних джерел. 

Висновки. У будь-якому разі, історія XVII століття – європейська 

дипломатія того часу – вимагає подальшого вивчення. Хмельницький і 

Кромвель – дві видатні особистості цієї епохи. І якщо ми зможемо провести 

невидиму вісь між ними, між Києвом і Лондоном, між двома буржуазними 

революціями – ми зможемо по-новому усвідомити багато процесів в 

європейській історії, більш об'ємно зрозуміти ті перспективи, які відкривалися 

перед Україною, і усвідомити всю глибину гіркоти поразки. 
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ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ ПОСТАНОВИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ 

ПРАВОПОРУШЕННЯ 

Сьогодні в державі Україна кожна особа має право на захист. Однією з 

найважливіших гарантій захисту прав людини є право на оскарження постанови 

у справі про адміністративне правопорушення. Це дієвий засіб забезпечення 

законності та підстава для перевірки обґрунтованості прийнятих у справі 

рішень. Оскарження сприяє найшвидшому виявленню та виправленню 

недоліків, що були допущені при розгляді справи, є певним контролем та 

перевіркою роботи органів, що уповноважені розглядати справи про 

адміністративні правопорушення. 

Дослідженням та висвітленням теми даної статті займалися такі провідні 

науковці як В.В. Коваленко, В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух, 

В. Д. Сущенко, Д.М. Павлов та ін.  

Метою статті є ознайомлення з порядком оскарження постанови про 

адміністративне правопорушення в Україні за чинним законодавством. 

Відповідно до ст. 287 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (Далі – КупАП) постанову по справі про адміністративне 

правопорушення може бути оскаржено прокурором, особою, щодо якої її 

винесено, а також потерпілим [1, с.260]. 

Скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення 

повинна містити дані заявника (особа, до якої застосовано стягнення, 

потерпілий) й такі дані: 

- найменування органу (посадової особи), дії якого оскаржуються; 

- дата винесення постанови; 

- викладення обставин, якими заявник обгрунтовує свої заперечення, та докази, 

що стверджують їх [2]. 

Безпосередньо порядок оскарження постанови по справі про 

адміністративне правопорушення встановлено у ст. 288 КУпАП. Науковець 

Коваленко В.В. зазначає, що постанова може бути оскаржена або в 

адміністративному, або в судовому порядку. Який порядок оскарження обрати 

(адміністративний чи судовий) - вирішує сам скаржник. [3, с.350]. 

Спочатку розглянемо адміністративний порядок оскарження постанови 

про адміністративне правопорушення. Органом, який має право розглядати 

скаргу, подану при оскарженні постанови по справі про адміністративне 

правопорушення, є той, який прийняв постанову у справі. Так, якщо справу 

розглядала адміністративна комісія, скарга розглядається виконкомом 

відповідної ради; якщо справу розглядав виконком сільської, селищної, міської 

ради - відповідна рада; при розгляді справи іншим органом (посадовою особою) 

- вищестоящим органом (посадовою особою). Відповідно до ст. 289 КУпАП 
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скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути 

подано протягом десяти з дня винесення постанови [1, с.262]. Такі ж строки 

встановлені для подання прокурора. У разі пропуску зазначеного строку з 

поважних причин (хвороба, тривале відрядження тощо) допускається його 

поновлення органом (посадовою особою), правомочним розглядати скаргу.  

Скарга і подання на постанову по справі про адміністративне 

правопорушення розглядаються правомочними органами (посадовими особами) 

в десятиденний строк з дня їх надходження. Згідно ст. 293 КУпАП орган 

(посадова особа) при розгляді скарги або подання прокурора на постанову по 

справі про адміністративне правопорушення перевіряє законність і 

обґрунтованість винесеної постанови і приймає одне з таких рішень: 

1) залишає постанову без зміни, а скаргу або подання прокурора без 

задоволення; 

2) скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд; 

3) скасовує постанову і закриває справу; 

4) змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативним актом про 

відповідальність за адміністративне правопорушення, з тим, однак, щоб 

стягнення не було посилено [1, с.262-263]. 

Проте слід мати на увазі, що якщо буде встановлено, що постанову 

винесено органом (посадовою особою), неправомочним вирішувати цю справу, 

то така постанова скасовується і справа надсилається на розгляд компетентного 

органу (посадової особи). 

Специфіка перегляду постанови по справі про адміністративне 

правопорушення у судовому порядку полягає у наступному. 

Відповідно до ст. 294 КУпАП постанова судді у справах про 

адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення 

строку подання апеляційної скарги. Постанова судді у справі про 

адміністративне правопорушення може бути оскаржена особою, яку притягнуто 

до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, 

потерпілим, його представником або прокурором протягом десяти днів з дня 

винесення постанови. У разі подання апеляційної скарги після закінчення 

строку, вона повертається апеляційним судом особі, яка її подала, якщо вона не 

заявляє клопотання про поновлення цього строку, а також якщо у поновленні 

строку відмовлено. Апеляційну скаргу подають до відповідного апеляційного 

суду через місцевий суд, який виніс постанову. Даний місцевий суд має 

протягом трьох днів надіслати скаргу разом із справою у відповідний 

апеляційний суд, в якому суддя протягом двадцяти днів з дня надходження 

справи до суду здійснює апеляційний перегляд. Після цього апеляційний суд 

повідомляє про дату, час і місце судового засідання особу, яка подала скаргу, 

інших осіб, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне 

правопорушення, не пізніше ніж за три дні до початку судового засідання. 

Дуже важливим є той факт, що неявка в судове засідання особи, яка подала 

скаргу, інших осіб, які беруть участь у провадженні у справі про 
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адміністративне правопорушення, не перешкоджає розгляду справи, крім 

випадків, коли є поважні причини неявки або в суду відсутня інформація про 

належне повідомлення цих осіб. 

За наслідками розгляду апеляційної скарги суд апеляційної інстанції має 

право: 

1) залишити апеляційну скаргу без задоволення, а постанову без змін; 

2) скасувати постанову та закрити провадження у справі; 

3) скасувати постанову та прийняти нову постанову; 

4) змінити постанову. 

Постанова апеляційного суду набирає законної сили негайно після її 

винесення, є остаточною й оскарженню не підлягає. Після закінчення 

апеляційного провадження справа не пізніше ніж у п'ятиденний строк 

направляється до місцевого суду, який її розглядав. 

Копія рішення у скарзі на постанову у справі про адміністративне 

правопорушення протягом трьох днів надсилається особі, щодо якої її 

винесено. В той самий строк копія постанови надсилається потерпілому на його 

прохання. А про результати розгляду скарги, яка подана прокурором, 

повідомляється прокуророві. 

Наслідком скасування постанови із закриттям справи про адміністративне 

правопорушення, згідно ст. 296 КУпАП, є повернення стягнених грошових сум, 

оплатно вилучених і конфіскованих предметів, а також скасування інших 

обмежень. Якщо неможливо повернути предмет, то відшкодовується його 

вартість. 

Підводячи підсумки, слід зазначити, що встановлений законом порядок 

розгляду скарг на постанови у справах про адміністративні правопорушення є 

важливою гарантією забезпечення законності в діяльності органів, 

уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, 

захисту прав громадян та посадових осіб, запобігання правопорушенням, 

ефективним засобом виховання поваги до закону прав і свобод, честі й гідності 

інших людей.  
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ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ЯК ЦЕНТРАЛЬНА 

КАТЕГОРІЯ ВІДПОВІДНОЇ ГАЛУЗІ ПРАВА 

У сучасних умовах реформування вітчизняного адміністративного 

законодавства, оновленого погляду на зміст науки адміністративного права, 

відповідна галузь права набуває необхідності кардинального перегляду її 

складових елементів та основних засад, на яких ґрунтуються всі її положення, 

похідні соціально-правові явища. Дослідження особливостей будь-якої правової 

категорії або суспільного явища завжди має ґрунтуватися, насамперед, на 

вивченні їх історіографії, яка дозволяє проаналізувати теоретичні позиції в різні 

історичні періоди, виокремити їх особливості, простежити їх взаємозв’язок із 

суміжними категоріями, відзначити вплив історичної епохи на їх формування.  

Принципи адміністративного права є ключовою категорією 

адміністративного права, одним із центральних понять галузі права, тому 

актуальності набувають дослідження, присвячені відповідній проблематиці. 

Трапляється, що принципи і їх значення для формування будь-якої галузі права 

недооцінюють, вважають лише проміжними та швидкоплинними 

доктринальними положеннями. 

Питанню визначення поняття принципів адміністративного права увага 

вченими-адміністративістами приділялася, здебільшого у окремих розділах 

підручників та навчальних посібників з адміністративного права 

(В.Б. Авер’янов, Ю.П. Битяк, С.В. Ківалов, Т.О. Коломоєць, А.Т. Комзюк та 

ін.). Однак, питання визначення поняття принципів адміністративного права 

піднімалось і у наукових статтях (В.К. Колпакова, Р.С. Мельника, 

О.І. Миколенка та ін.), і у окремих спеціальних дослідженнях (монографія 

Т.О. Коломоєць та П.О. Баранчика 1 тощо). 

Дослідження наукових уявлень про принципи адміністративного права 

має важливе не тільки теоретичне, а й практичне значення, оскільки дозволяє 

виявити загальну тенденцію розвитку, механізми переходу від однієї системи 

цінностей до іншої, визначити шляхи та засоби вдосконалення, а також 

спрогнозувати подальший їх розвиток. Навряд чи хто зможе заперечити 

фундаментальне значення принципів як універсальних та обов’язкових для всіх 

суб’єктів адміністративного права положень, відображених в нормах права. 

Найважливіше значення принципів адміністративного права полягає в тому, що 

вони є базисом для побудови моделі суспільних відносин в адміністративно-

правовій сфері, основою для нормотворення. 

Принципи є направляючим і синхронізуючим чинником усього механізму 

регулювання правових відносин. Не викликає сумнівів, що принципи є 

центральною, фундаментальною категорією адміністративного права, адже 

відображають його сутність, призначення та зміст. До того ж, варто погодитись 

із позицією авторів підручника „Адміністративне право України” за загальною 

редакцією Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука та В.В. Зуй, що принцип є підґрунтям 
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права, він виступає активним центром, спроможним виконувати провідну і 

керуючу роль у формуванні та розвитку адміністративного права. Вони 

виражають його природу, забезпечують єдність його змісту, накреслюють 

спрямованість і найбільш суттєві риси регулювання [2, с. 33-34]. Можна із 

впевненістю стверджувати, що принципи є первинним явищем, на підставі 

якого вже розгортаються наукові та нормотворчі процес.  

Роль і призначення принципів адміністративного права як основних, 

керівних положень та ідей, які характеризують сутність адміністративного 

права, визначають закономірності його розвитку та відображають напрями 

адміністративно-правового регулювання суспільних відносин, переоцінити 

важко. Адже саме принципи є тими підвалинами, на основі яких відбувається 

побудова та розвиток сучасного адміністративного права. Кожен принцип, який 

виокремлюється науковцями, характеризується власною самостійністю та 

особливістю, проте, в той же час, всі принципи адміністративного права 

перебувають у тісному взаємозв’язку і взаємодії, адже мають спільну мету і 

направленість. Саме тому, принципи адміністративного права варто розглядати 

комплексно, у системі, звертаючи увагу на їх розподіл на групи за певними 

критеріями. 

Варто додати, що В.Б. Авер’янов стверджував, що у нас за традицією, яка 

склалася ще у радянський період, принципи права сприймаються не як керівні 

настанови, положення, а як щось суто декларативне та абстрактне [3, с. 20]. 

Перед наукою адміністративного права стоїть завдання заперечити цю тезу, 

сприяти становленню протилежної ситуації, коли принципи стають основою, 

фундаментом правовідносин, правил поведінки, норм права. Сьогодні 

принципи адміністративного права слід вважати ключовою категорією 

адміністративного права, одним із її центральних понять, тому в умовах 

докорінного доктринального перегляду змісту, призначення, сутності 

адміністративного права, актуальності набуває перегляд змісту і окремих його 

складових, в числі яких принципи, які є фундаментом. 

Відсутність підвищеної уваги серед науковців до принципів 

адміністративного права створює уявлення, що така категорія не має істотного 

впливу на адміністративне право, є вторинною та неважливою для нього. 

Проте, варто помітити, що адміністративне право в сучасних умовах дуже 

стрімко розвивається, системно переглядається його предмет, зміст, тому аналіз 

сучасних доктринальних підходів до визначення поняття принципів 

адміністративного права як фундаментальної категорії останнього має неабияке 

значення. Важливість принципів адміністративного права полягає в тому, що 

вони створюють передумови для формування та розвитку сучасної 

адміністративно-правової науки, ефективної нормотворчості та дієвого 

правозастосування. 
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ВКЛАД ЛЕОНІДА КРАВЧУКА У СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК 

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ 

Леонід Кравчук – невід’ємна частина історії нашої країни. Не тільки тому 

що він – перший президент сучасної незалежної України, обраний українським 

народом. Не тільки тому що з його ім’ям нерозривно пов’язане прийняття Акта 

проголошення незалежності нашої держави. Його досі по праву вважають 

одним із найбільш професійних, гнучких та виважених політиків за всю історію 

сучасної України. Постать Леоніда Кравчука викликає неабиякий інтерес 

завдяки неоднозначності та непересічності цієї особистості. Але все ж 

пригадаймо Фрідріха Ніцше, який стверджував, що завжди величним для історії 

є той, хто задав напрямок. Усвідомлює це і сам Леонід Макарович, який в 

одному із своїх постпрезидентських інтерв’ю наголосив, що усі його 

наступники на президентській посаді «лише продовжуватимуть робити те, що 

розпочав я. Добре чи погано, але лише продовжуватимуть» [1, с. 25]. 

Дана стаття має на меті проаналізувати особливості державотворення в 

Україні в перші роки її незалежності в контексті формування державно-

політичних напрямків, а також з’ясувати внесок першого президента у ці 

процеси. 

Постать Президента Л. Кравчука вже давно перебуває у полі зору 

вітчизняних дослідників. Аналізові політики і влади на фоні політичного 

портрету Леоніда Макаровича Кравчука присвятив свою монографію В. М. 

Литвин. Життєвий шлях Президента, особливості його політичної діяльності 

також вивчали відомі науковці В. П. Андрущенко і М. І. Михальченко, А. А. 

Кокотюха. 

Особистість першого Президента України досить контроверсійна: для 

когось він герой і патріот, а для когось – державний діяч, за часів правління 

якого економіка країни зазнала карколомних змін, а соціум відгукнувся на них 

«кравчучкою». Проте, хоч би там як, внесок цієї, без перебільшення історичної 

особистості в державотворчі процеси України переоцінити важко. Саме підпис 

Леоніда Кравчука стоїть під Біловезькими угодами, під Постановою Верховної 

Ради України «Про проголошення незалежності України», іншими 

законодавчими актами початку дев’яностих. Його дипломатичності, яку 

називали політикою «поміж крапельками», завдячуємо в багатьох ситуаціях, 
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коли потрібно було приймати важкі вольові рішення задля майбутнього 

України. 

До вершин кар’єри Л. Кравчук йшов 56 років. Сільський хлопчина з 

Рівненщини, батько якого загинув на фронті, а мати все життя пропрацювала у 

колгоспі, спромігся не лише стати дипломованим економістом, кандидатом 

наук, а й здолати тернистий шлях від рядового працівника обкому до другого 

секретаря ЦК КПУ. 23 липня 1990 р. сесія Верховної Ради УРСР у зв’язку з 

відставкою В.А. Івашка обрала на альтернативній основі Л.М. Кравчука 

головою Верховної Ради УРСР. 

Сам же Л.Кравчук у своїй монографії написав: «Я виборював свою долю 

постійно, з самого дитинства, розраховуючи лише на власні сили. Напевно, 

доля схвально оцінила мою наполегливість, якщо надала мені можливість стати 

одним з тих, хто здобув право виборювати долю для України. І я безмежно 

вдячний долі за шанс, який отримав від неї − шанс стати публічним 

професійним політиком» [3, c. 9]. 

Новообраний голова парламенту відразу ж заявив, що розуміє політичні 

перетворення, які відбуваються сьогодні в нашому житті, в контексті 

загальнодемократичного процесу і вважає за потрібне вирішувати питання про 

владу у республіці та про Союзний договір. Він чудово усвідомлював, що 

зіткнеться із протидією, неприйняттям його опозицією. Тому цілком слушно 

закликав до конструктивної співпраці увесь спектр наявних тоді політичних 

сил. 

Уже на початку вересня 1990 р. Л.Кравчук значно скоригував бачення 

проблеми консолідації, заявивши на одній із прес-конференцій: «Я був тоді 

впевнений, що вона можлива. Але тепер, коли утвердилися різні групи, партії, 

вона стала нереальною. Я за консолідацію українського народу, за вихід з 

кризи, за будівництво нової суверенної держави. Щодо консолідації в самій 

Верховній Раді, то це − ілюзії. Але не треба ворожнечі. Потрібні розумні 

компроміси» [1, с. 28]. 

Життя владно висувало на порядок денний питання майбутнього 

Союзного договору. Серпневий «заколот» 1991 р. прискорив розпад 

Радянського Союзу і виявився фатальним для деяких політиків, насамперед 

батька «перебудови» − М.С. Горбачова. Неоднозначну оцінку дістала позиція, 

які в ці дні займав Л.М. Кравчук як Голова Верховної Ради УРСР. Одні 

звинувачували його в надмірній обережності, другі − мало не в потуранні 

«заколотникам», треті − у зраді КПУ. 

Тим часом 24 серпня 1991 р. Верховна Рада прийняла Акт проголошення 

незалежності України як самостійної Української держави. 26 серпня Указом 

Президії Верховної Ради було тимчасово припинено, а її Указом від 30 серпня й 

заборонено діяльність компартії України. Акт проголошення незалежності, а 

також винесення його на загальноукраїнський референдум підтримали майже 

всі політики і громадсько-політичні організації. 

«21 серпня я зрозумів, що Україна може стати незалежною. Я був 

переконаний – майбутнє парламентське рішення щодо проголошення 

незалежності обов’язково треба підтримати волевиявленням народу. Тому 



254 

наполягав, щоб разом з Актом про державну незалежність була прийнята 

ухвала щодо проведення всеукраїнського референдуму» [3, с. 102]. 

На референдумі 1 грудня 1991 р. 90% виборців, які брали участь у 

голосуванні, схвалили незалежність України. 1 грудня 1991 р. було вирішено й 

інше суттєвіше питання − обрано першого Президента незалежної України. 

Цьому передувала гостра передвиборна боротьба. З великої групи претендентів 

вибороли право стати кандидатами в Президенти України сім осіб: Л. Кравчук, 

В. Чорновіл, Л. Лук’яненко, І. Юхновський, В. Гриньов, О. Ткаченко та Л. 

Табурянський. Фаворитом вважався Голова Верховної Ради Л.М. Кравчук, 

котрий запропонував програму із п’яти «Д» − «Державність. Демократія. 

Добробут. Духовність. Довіра» [3, с. 115]. 

Вихід незалежної України на історичну авансцену поставив її державних і 

політичних діячів перед необхідністю самостійного розв’язання багатьох 

складних проблем. Першою і чи не найголовнішою з них було ставлення до 

перспектив СРСР. 25 листопада парафування нового Союзного договору не 

відбулося. А на початку грудня 1991 р. лідери України, Росії та Білорусі 

проголосили у Мінську утворення Співдружності Незалежних Держав (СНД). 

За рік незалежності Україну визнав увесь цивілізований світ: понад 120 

країн, а з 87 з них на різних рівнях було встановлено дипломатичні відносини. 

Вона набула основних ознак державності: кордони, прикордонні війська та 

митна служба, сформувала власне військо. 

Декларація про державну незалежність України містить положення про 

Україну як без’ядерну державу. Повна і добровільна відмова третьої за 

потенціалом власниці ядерної зброї в світі від ядерної складової своєї 

національної безпеки − безпрецедентний крок у сучасній історії. «Ми – держава 

без’ядерна, позаблокова, нейтральна, і це наша принципова політика» [2, с. 44]. 

Україна пішла на цей крок, усвідомлюючи, що розповсюдження зброї масового 

знищення є одним з найнебезпечніших джерел ризику для миру та стабільності 

у світі.  

Отже, проведення референдуму 1 грудня 1991 р., ліквідацію СРСР, нові 

державні атрибути, дистанціювання від СНД, були першими кроками щодо 

інтеграції України до європейських структур.  

«Коли країна стане успішною, народ розбереться. Його вибір не може не 

бути єдино правильним. Влада зможе довіритися народу завтра, але за однієї 

умови, якщо сьогодні не дати народу остаточно зневіритися у владі» [3, с. 389]. 

Погодьмося і зі словами його наступника − Л.Кучми, який сказав про 

свого попередника: «Я віддаю належне Леоніду Макаровичу Кравчуку, який 

зробив перші нелегкі кроки на шляху становлення української державності». 

Нарешті саме Президент Л. Кравчук забезпечив просування країни по 

принципово новому шляху розвитку,спромігся вирішити чималу кількість 

болючих проблем «безкровно», і в цьому його безумовні заслуги перед 

Україною. 
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ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕКЛАМИ ТЮТЮНОВИХ  

ВИРОБІВ В УКРАЇНІ 

До інформаційних об’єктів цивільного права відноситься і реклама, яка 

нині переживає своєрідний так званий «ренесанс». З моменту введення реклами 

в обіг, вона впливає на інші правовідносини, формує можливу споживацьку 

культуру і тим самим стала об’єктом цивільного та господарського права. Тому 

виникає питання про встановлення сутності реклами як об’єкта цивільних 

правовідносин, особливості прояву її товарних властивостей [1]. 

Цивільний кодекс України (далі – ЦК України) визначає об’єктами 

цивільних прав, зокрема у ст. 177 та ст. 200 – речі, у тому числі гроші та цінні 

папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати 

інтелектуальної, творчої діяльності, інформацію, а також інші матеріальні і 

нематеріальні блага. Інформацією, в свою чергу, згідно з визначенням у ст. 200 

ЦК України – є будь які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на 

матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.  

Що стосується віднесенню реклами безпосередньо до об’єктів цивільних 

прав, то слід зауважити, оскільки рекламу не можна віднести до матеріальних 

благ (хоча вона і може існувати у вигляді рекламних щитів, бігбордів, 

листівок), отже вона знаходить свій прояв як інформацію про осіб або окрему 

продукцію, які мають місце в суспільстві/державі. 

Окрему нішу в проблематиці визначення реклами та її правового 

забезпечення займає безпосередньо реклама тютюнових виробів та алкогольних 

напоїв, на яку дедалі швидше поширюється табу в більшості країнах світу. Вже 

запровадили масштабні заборони на розповсюдження реклами тютюнових 

виробів окремі країни в Азії, Латинській Америці, Азії та Східній Європі [2]. 

Впровадження заборони на рекламу тютюнових виробів в Україні також 

не змусило себе чекати і Україна, керуючись досвідом країн СНД та 

Європейського союзу, шляхом прийняття Закону «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо заборони реклами, спонсорства та 

стимулювання продажу тютюнових виробів» 22 вересня 2011 року, законодавчо 

закріпила заборону реклами, спонсорства та стимулювання продажу 

тютюнових виробів [3]. Також, слід наголосити, що даний закон є не єдиним 

нормативним актом, забороняючим рекламу тютюнових виробів на території 

України, адже існує ратифікована Україною у 2006 році Рамкова конвенція із 

боротьби проти тютюну, вимоги якої щодо заборони реклами є значно 
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жорсткішими у порівнянні з тими обмеженнями, які накладає Закон України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони 

реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів» [4].  

Як визначено у ст. 3 Рамкової конвенції із боротьби проти тютюну її мета 

полягає у – захисті нинішнього та прийдешніх поколінь від руйнівних наслідків 

для здоров'я людей, а також соціальних, екологічних і економічних наслідків 

споживання тютюну й впливу тютюнового диму за допомогою забезпечення 

відповідних рамок для заходів боротьби проти тютюну, що підлягають 

здійсненню сторонами на національному, регіональному й міжнародному 

рівнях, для того щоб постійно та істотно скорочувати поширеність уживання 

тютюну й впливу тютюнового диму.  

Ст. 13 Конвенції визначає умови реклами, стимулювання продажу, а 

також спонсорство тютюнових виробів. Зі змісту даної статті вбачаємо, що 

сторони, які ратифікували Конвенцію, повинні протягом 5 років з моменту 

набуття чинності Конвенцією вжити заходів щодо заборони реклами 

тютюнових виробів. Країни, які відповідно до своїх конституцій чи 

конституційних принципів не в змозі ввести повну заборону на рекламу, 

стимулювання продажу та спонсорство тютюнових виробів повинні 

застосувати обмеження. Конвенція також наголошує на обов’язковому 

попередженні про шкоду для здоров'я або інше відповідне попередження 

супроводжувало будь-яку рекламу тютюнових виробів і, у відповідних 

випадках, стимулювання продажу й спонсорство.  

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових 

виробів» вносить табу на рекламу тютюнових виробів:  

- на радіо, телебаченні (у тому числі за допомогою кабельного, 

супутникового, IP-телебачення, онлайн-телебачення, мобільного телебачення, 

цифрового ефірного телебачення та інших засобів передавання сигналу); 

- у наукових, науково-популярних, навчальних, громадсько-політичних, 

довідкових, літературно-художніх виданнях, виданнях для дітей та юнацтва, 

виданнях для організації дозвілля та відпочинку, спорту та інших виданнях (у 

тому числі в усіх друкованих засобах масової інформації); 

- засобами внутрішньої реклами; 

- на транспорті; 

- за допомогою заходів рекламного характеру (крім спеціальних 

виставкових заходів тютюнових виробів за умови, що на такі заходи 

допускаються лише працівники підприємств, які мають ліцензію на оптову 

торгівлю тютюновими виробами або виробництво тютюнових виробів); 

- засобами зовнішньої реклами; 

- у місцях проведення масових заходів політичного, освітнього, 

релігійного, спортивного характеру та розважальних заходів призначених для 

неповнолітніх осіб; 

- у мережі Інтернет, крім веб-сайтів, призначених для повнолітніх осіб, 

обов’язковою умовою доступу до яких є попередня ідентифікація віку 

користувачів. 
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Також цим законом введена заборона на розміщення зображення 

тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, під якими випускаються 

тютюнові вироби, на будь-яких інших товарах, крім розміщення на товарах 

(предметах), пов’язаних із вживанням тютюнових виробів, запальничках, 

попільничках.  

Проаналізувавши суворі умови визначені Конвенцією та Законом України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони 

реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів», можна 

дійти висновку, що законодавець не достатньо чітко сформулював норми-

заборони, тлумачення яких може призвести до їх некоректного виконання. При 

встановленні заборон законодавець встановив чіткий перелік умов та місць для 

реклами, що дає змогу виробникам тютюнових виробів обійти заборони, не 

порушуючи при цьому закон. На мою думку, Верховна Рада України повинна 

внести зміни до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу 

тютюнових виробів» та безпосередньо до Закону України «Про рекламу», які 

би більше відповідали міжнародним зобов’язанням України згідно з Рамковою 

конвенцією, а також більш конкретизують норми-заборони для реклами 

тютюнової продукції.  
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ВИКОНАННЯ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ЗЛОЧИНУ, 

ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 368 КК УКРАЇНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ 

ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 
Постановка проблеми. Норма ст. 368 Кримінального кодексу України 

(далі – КК України) була і є значним стримуючим фактором на шляху корупції, 
адже встановлює відповідальність для тих службових осіб, які погоджуються на 
одержання неправомірної вигоди, виконуючи чи не виконуючи певну дію в 

http://www.aej.org.ua/news/1169.html
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інтересах третьої особи. Реформи антикорупційного законодавства в Україні 
призвели до зміни формулювання назви і викладу диспозиції норми цієї статті: 
так, якщо у найпершій редакції КК України вона мала назву «одержання 
хабара», то зараз – «прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 
неправомірної вигоди службовою особою». Зміна назви пов’язана з 
розширенням об’єктивної сторони. І хоч спадає на думку, що викладення 
об’єктивної сторони цього злочину просте і зрозуміле, все ж необхідно 
конкретизувати зміст діяння і спосіб його вчинення, в чому нам допомагає 
практика Верховного Суду України, яка є обов’язковою для застосування в 
судах загальної юрисдикції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням, пов’язаним з 
корупційною злочинністю та аналізом окремих складів злочинів, які є 
корупційними діяннями, присвятили свої роботи Андрушко П., Бібіков О., 
Брич Л., Найдьон Є., Пришко А., Скалозуб Л., Титаренко О., Хавронюк М. та 
інші. Проте комплексного дослідження практики Верховного Суду України у 
цій сфері, нажаль, поки що не створено. 

Метою статті є донести до якомога більшої аудиторії систематизовані та 
узагальнені правові позиції Верховного Суду України щодо способу вчинення 
злочину, передбаченого ст. 368 КК України. Усвідомлення змісту правових 
позицій дозволить вплинути на якісні показники правозастосування цієї норми. 

КК України формулює об’єктивну сторони цього злочину як «прийняття 
службовою особою пропозиції чи обіцянки надати їй або третій особі 
неправомірну вигоду за вчинення чи невчинення такою службовою особою в 
інтересах того, хто пропонує або обіцяє неправомірну вигоду, чи в інтересах 
третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового 
становища» [1]. Друга частина тієї ж статті передбачає кримінальну 
відповідальність у разі, якщо особа вже одержала неправомірну вигоду. 

Проте у правозастосовчій практиці виникають запитання – чи настає 
кримінальна відповідальність у тому разі, якщо особа за своїм службовим 
становищем не має вирішального впливу на прийняття рішень колегіальним 
органом, який вона очолює; чи можна притягти до кримінальної 
відповідальності за цей злочин у разі, якщо рішення особи, яка одержує 
неправомірну вигоду, має лише рекомендаційне значення; чи є кримінально-
караними діяння особи, яка одержує неправомірну вигоду за те рішення, яке ця 
особа взагалі не наділена повноваженнями приймати? Зазначене досить часто 
тлумачиться на користь осіб, які одержують неправомірну вигоду, з метою їх 
виправдання. 

На наведені запитання спробував дати відповідь Верховний Суд України. 
Постанова від 07.02.2013 року була винесена у кримінальній справі, за якою 
перший заступник голови райдержадміністрації обвинувачувався в тому, що 
отримав неправомірну вигоду за сприяння позитивному вирішенню питання 
про виділення земельної ділянки. Захисник наполягав на тому, що засуджений 
не має нести кримінальної відповідальності, оскільки за своїм службовим 
становищем не міг вчинити за винагороду тих дій, які були йому інкриміновані. 
Так, дозвіл на попереднє погодження місця розташування земельної ділянки 
було надано не ним особисто, а колегіальним органом – земельною комісією, 
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протокол якої, в свою чергу, мав лише рекомендаційне значення для голови 
райдержадміністрації. 

Проте Верховний Суд України, відхиляючи доводи сторони захисту, 
наголосив на тому, що надання цією посадовою особою висновку (хоча б і 
рекомендаційного) про можливість виділення земельної ділянки для 
задоволення інтересів хабародавця, підготовка ним проекту розпорядження 
голови райдержадміністрації, а також використання ним свого авторитету 
першого заступника голови райдержадміністрації для впливу на керівника 
цього органу з метою прийняття рішення про виділення земельної ділянки вже 
є підставою для кримінально-правової кваліфікації діяння цієї особи за ст. 368 
КК України. Стосовно тих ухвал суду касаційної інстанції, які були надані 
захисником в якості прикладу неоднакового застосування норм права, 
Верховний Суд зазначив, що вони «не завжди є прикладом правильного 
застосування закону» [2]. 

Схожу позицію знаходимо у Постанові Верховного Суду України від 
25.04.2013 року. В ній йдеться про обвинувачення голови апеляційного 
адміністративного суду в тому, що він одержував неправомірну вигоду з метою 
впливу на позитивне вирішення судової справи суддями очолюваного ним суду 
або суду нижчої ланки. На думку сторони захисту, він не підлягає кримінальній 
відповідальності, оскільки за своїм службовим становищем не міг впливати на 
прийняття рішень судовими інстанціями, які ухвалювалися колегіально, у тому 
числі без участі засудженого. 

Натомість, Верховний Суд України спростував аргументацію сторони 
захисту, зазначивши, що кримінальна відповідальність в цьому разі настає, 
коли особа, яка дає хабар голові апеляційного суду, усвідомлює, що дає його 
саме такій особі, й у зв’язку з можливостями цієї посади, а особа, яка одержує 
неправомірну вигоду, розуміє (не може не розуміти) значимість цієї посади, її 
статусність та можливості, вагомість цієї посади у сприйнятті хабародавцем, 
мету, яку переслідує останній, та його віру в те, що ця мета буде досягнута 
завдяки можливостям посади, яку обіймає хабароодержувач [3]. 

Зазначене свідчить про те, що при кваліфікації діяння за ст. 368 КК 
України не має значення, чи могла особа, яка одержує неправомірну вигоду, 
вчинити безпосередньо чи мати вирішальний вплив на вчинення дії 
(бездіяльності), про яку її просила особа, що пропонувала або передала 
неправомірну вигоду. Головним чинником при кваліфікації діяння за цією 
статтею є усвідомлення особою, яка передає неправомірну вигоду, того, що 
передає її вона «за адресою», тобто особі, яка здатна вплинути на дії (рішення, 
бездіяльність), про які вона просить; а також усвідомлення особою, яка 
приймає таку вигоду, що вона здатна використати свою владу, службові 
повноваження або авторитет для вчинення дії в інтересах третьої особи. На 
думку Верховного Суду України, представник влади не вправі одержувати 
будь-якої винагороди у зв’язку зі здійсненням своїх службових повноважень. 

Висновки. Узагальнюючи все вищенаведене, зазначимо, що об’єктивна 
сторона діяння, передбаченого ст. 368 КК України, полягає саме в прийнятті 
пропозиції чи обіцянки, або в безпосередньому одержанні неправомірної 
вигоди в інтересах третьої особи. При цьому під вчиненням дій в інтересах 
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третьої особи слід розуміти не лише використання своїх службових 
повноважень, але і вплив на підлеглих, вплив на рішення очолюваного 
колегіального органу, складання проекту правозастосовчого акта, видання 
документу, який має рекомендаційний характер, проте зазвичай зумовлює 
прийняття певного рішення, використання авторитету як посадової чи 
службової особи з метою впливу на прийняття іншими співробітниками (у тому 
числі керівниками) відповідних рішень. Посилання на те, що особа не могла 
прямо вчинити дій, про які просила її особа, яка давала неправомірну вигоду, не 
є таким, що виключає об’єктивну сторону діяння. При цьому слід приділяти 
більшу увагу суб’єктивній стороні злочину – усвідомлення обома особами мети 
передання неправомірної вигоди та зв’язку її передання зі здійсненням 
суб’єктом злочину своїх службових повноважень. 
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ЗАХОДИ ВИХОВНОГО ВПЛИВУ, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО 

НЕПОВНОЛІТНІХ ЗА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ 
На сьогоднішній день у суспільстві спостерігається зростання вчинення 

адміністративних правопорушень серед неповнолітніх, що викликає 
необхідність використання з боку компетентних державних органів ефективних 
заходів впливу, які б запобігли такому негативному явищу. 

Питання застосування заходів адміністративного впливу на неповнолітніх 
лише частково досліджувалося у працях А.С. Васильєва, В.К. Колпакова, А.М. 
Комзюка та інших. Проте вчені - адміністративісти ще не до кінця визначилися 
з місцем цих заходів у системі заходів адміністративного примусу. 

Чинне законодавство України встановлює систему заходів впливу, що 
застосовуються до неповнолітніх у порядку провадження справ про 
адміністративні правопорушення , в статті 24

1 
Кодексу про адміністративні 

правопорушення (далі - КУпАП). Стаття передбачає, що за вчинення 

адміністративних правопорушень до неповнолітніх у віці від шістнадцяти до 
вісімнадцяти років можуть бути застосовані такі заходи впливу: 

- зобов'язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого; 
- попередження; 
- догана або сувора догана; 
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- передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи 
під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їх згодою, а також 
окремим громадянам на їх прохання [1]. 

Заходи впливу, передбачені цією статтею, не є адміністративними 
стягненнями в розумінні статті 23 цього Кодексу. Вони є альтернативними 
заходами виховного впливу, які можуть бути застосовані тоді, коли виховання 
неповнолітнього правопорушника є можливим без накладення 
адміністративного стягнення у загальному порядку, передбаченому КУпАП. 
Водночас рішення про застосування цих заходів можна вважати одним з 
можливих наслідків врахування органом (посадовою особою), що вирішує 
справу про адміністративне правопорушення, такої пом'якшуючої обставини, 
яка враховується при вирішенні питання про адміністративну відповідальність 
особи, як вчинення правопорушення неповнолітнім [2]. 

Зобов'язання публічно або в іншій формі просити вибачення у 
потерпілого є найменш суворим заходом впливу і застосовується за умови, що 
особа, яка вчинила адміністративне правопорушення усвідомила 
неправомірність своєї поведінки та виявила щире розкаяння у вчиненому. 
Публічність вибачення означає присутність інших (крім правопорушника та 
потерпілого) осіб під час принесення вибачення. Форма та зміст вибачення 
нормативно не регламентовані та залишені на розсуд заінтересованих осіб. 

Застереження неповнолітніх про неприпустимість протиправної 
поведінки застосовується з метою припинення такої поведінки, але здебільшого 
цей захід спрямований на недопущення подібної поведінки у майбутньому, 
тобто головна мета і в цьому випадку - профілактична. Застереження 
здійснюється в присутності батьків або осіб, які їх замінюють. Про винесення 
особі офіційного застереження має бути складено протокол, однак його форма 
та зміст нормативно не регламентовані. 

Догана або сувора догана за своєю юридичною природою є офіційним 
осудженням неповнолітнього правопорушника та вчиненого ним діяння, 
здійсненим від імені держави. 

Передача неповнолітнього під нагляд батьків або осіб, які їх заміняють, 
допускається лише за наявності даних про їх здатність забезпечити позитивний 
виховний вплив на нього та постійний контроль за його поведінкою. Передача 
неповнолітнього під нагляд педагогічного чи трудового колективу можлива 
тільки за згодою цього колективу. Неповнолітній може бути переданий і під 
нагляд окремих громадян на їх прохання. Як педагогічний чи трудовий 
колектив, так і окремий громадянин зобов'язані при цьому здійснювати 
виховний вплив на нього та постійний контроль за його поведінкою. 
Неприпустимо передавати неповнолітнього під нагляд батька або матері, які 
позбавлені батьківських прав, а також батьків чи інших осіб, котрі через свою 
поведінку не здатні позитивно впливати на нього. Неповнолітній може бути 
переданий під нагляд педагогічного колективу навчального закладу тільки за 
місцем навчання, а трудового колективу - за місцем роботи за наявності даних 
про те, що цей колектив спроможний здійснювати належний контроль за 
поведінкою неповнолітнього та позитивно впливати на його виховання [3]. 
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ЗБІР ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОСОБУ, ЩО СКОЇЛА ЗЛОЧИН,  

У ПРОЦЕСІ СЛІДЧОГО ОГЛЯДУ 
Успішність слідчої діяльності у більшості випадків залежить від двох 

чинників: якісної організації і грамотної тактики. До організаційних аспектів 
В.П. Бахін відносить: планування, підготовку до проведення слідчих дій, 
забезпечення застосування науково-технічних засобів, організацію взаємодії з 
оперативно-розшуковими підрозділами і т. п. [1, с. 116]. Розглядаючи 
“організаційні аспекти” в ракурсі проблематики нашого дослідження, варто 
зазначити, що саме взаємодія слідчого з фахівцями на достатньому рівні 
забезпечує застосування спеціальних знань і науково-технічних засобів, і 
відповідно, є гарантом ефективності та раціональності слідчої діяльності 
взагалі і провадження конкретної слідчої дії зокрема. 

Окремі питання щодо практики боротьби зі злочинністю в контексті 
взаємодії слідчого з учасниками кримінального процесу, а також збору 
інформації про особу, що скоїла злочин, знайшли своє відображення у роботах 
Т.В. Авер’янової, В.П. Бахіна, І.В. Гори, Є.І. Зуєва, А.В. Іщенка, В.О. 
Коновалової, В.С. Кузьмічова, В.Г. Лукашевича, Е.Б. Мельникової, В.О. 
Образцова, Б.В. Романюка, О.Р. Россинської, В.М. Тертишника, В.Ю. Шепітька 
та інших.  

Метою статті є визначення особливостей інформації про особу, що скоїла 
злочин, у процесі слідчого огляду. 

Слідчий огляд – це безпосереднє сприйняття об’єктів з метою виявлення 
слідів злочину і речових доказів; з’ясування обстановки злочину і обставин, що 
мають значення по кримінальному провадженню. Особливе значення має 
залучення спеціалістів до проведення огляду місця події, тому що первинну (і 
основну) інформацію про злочинну подію й особу, що скоїла злочин, слідчий 
одержує під час дослідження й аналізу матеріальних слідів і речових доказів, 
виявлених і вилучених у процесі огляду місця події.  

Під час огляду місця події необхідно одержати якнайбільше інформації, 
але для цього необхідно «розуміти» мову німих свідків злочину, чому сприяє 
залучення спеціалістів для виявлення, закріплення і вилучення доказів [2, с. 46], 

http://uristinfo.net/adminpravo/131-ra-kaljuzhnij-naukovo-praktichnij-komentar-kupap.html
http://uristinfo.net/adminpravo/131-ra-kaljuzhnij-naukovo-praktichnij-komentar-kupap.html
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тому що якість отриманої інформації і можливість її використання в процесі 
доказування залежить від професіоналізму суб’єктів огляду місця події.  

«Універсальними» спеціалістами для слідчих органів внутрішніх справ є 
співробітники експертно-криміналістичних підрозділів МВС України (якщо 
кримінальний процесуальний закон не передбачає іншого). «Універсальність» 
насамперед характеризується наявністю спеціальних знань, що дозволяють 
виявити, зафіксувати й вилучити різноманітні джерела (сліди й об’єкти) 
інформації про злочинну подію, а також, наявність у їхньому розпорядженні 
спеціальної техніки, що оптимізує пошуково-дослідну діяльність. Варто вказати 
і ще на один важливий момент – можливість і доцільність доручення 
експертного дослідження вилучених об’єктів саме тому фахівцю (в потенціалі 
експерту), що брав участь в огляді за спеціаліста (на відміну від інженера, 
мисливця та ін.).  

Одним з найважливіших завдань, що потрібно вирішити на місці події є 
встановлення особи, яка скоїла злочин. Установленню повинен підлягати 
симбіоз властивостей людини (як особистості, як учасника злочинної події і 
процесу її відображення, як носія найрізноманітнішої інформації, що має 
значення для справи [3, с. 95]). Досліджуючи слідоутворюючі та 
слідосприймаючі об’єкти на місці події, можна одержати імовірнісну 
інформацію про особу, яка скоїла злочин. Ця інформація дозволить виділити 
шуканого індивіда за антропологічними, соматичними, функціональними, 
соціально-психологічними ознаками і ознаками матеріальної обстановки місця 
події, що відобразилися на ньому та його одязі. Аргументуючи можливість 
встановлення психологічних характеристик (виходячи з матеріальної картини 
місця події), варто вказати на необхідність застосування діяльнісного підходу. 
На думку О.М. Сафаргалієвої, на підставі вивчення й аналізу зовнішньої за 
формою діяльності та її структури можна зробити висновок про внутрішню 
(психічну) діяльність суб’єкта та її структуру [4, с. 12].  

Для збору інформації про особу, що скоїла злочин доречним є 
моделювання поведінки особи, що скоїла злочин, в умовах матеріальної 
обстановки конкретного місця події. Це дозволить за допомогою реконструкції 
її дій встановити найбільш ймовірні місця її взаємодії з різними предметами й 
об’єктами, можливість її взаємодії з потерпілим. Для цього необхідно, не 
порушуючи первинної обстановки, обійти місце події, перевірити можливі 
шляхи приходу й відходу злочинців, уважно вивчити об’єкти навколишнього 
оточення (у тому числі положення трупа, його позу і стан одягу на ньому) [5, с. 
19].  

Прогнозування можливих дій особи, що скоїла злочин – ситуалогічний 
аналіз – на місці події слідчому доцільно проводити за участю спеціалістів, які 
можуть провести його з урахуванням фізичних, хімічних, біологічних 
властивостей можливих слідоутворюючих і слідосприймаючих об’єктів, що 
дозволить оптимізувати процес збору речових доказів, у тому числі і джерел 
інформації про особу невідомого злочинця.  

Крім того, на початку огляду доцільно звернути увагу на сліди, залишені 
злочинцем під час пересування до місця події (у тому числі сліди проникнення) 
і на виході з нього. Що стосується слідів проникнення, то за ними можна 
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установити кількість злочинців, факт використання транспортних засобів, 
визначити звідки злочинець прийшов, чекав він зручного моменту або 
цілеспрямовано йшов до місця події та ін. Необхідно зазначити, що у більшості 
випадків проникнення на місце скоєння злочину сполучено з активними діями 
(подоланням перешкод, усуненням перешкод, відкриттям або ушкодженням 
замків та ін.), які припускають активну взаємодію особи, що скоїла злочин з 
навколишнім середовищем і спричиняє виникнення слідів.  

Далі необхідно перейти до пошуку слідів діяльності злочинця на місці 
події (включаючи сліди його пересування). Пошук джерел інформації про 
злочинну подію найчастіше ускладнюється багатьма об’єктивними та 
суб’єктивними факторами, один із яких – невеликий проміжок часу, 
витраченого на скоєння злочину (перебування злочинця на місці події), коли до 
мінімуму зведено взаємодію особи, що скоїла злочин з матеріальною 
обстановкою місця події й потерпілим.  

Крім того, аналізуючи матеріальну картину місця події, необхідно 
прогнозувати не тільки однобічний (злочинець – місце події), а і взаємний 
перехід часток від взаємодіючих об’єктів, і, відповідно, вилучати зразки 
можливих об’єктів для можливого експертного дослідження.  

Великий обсяг орієнтуючої інформації про злочинну подію можна 
одержати безпосередньо під час огляду місця події за допомогою проведення 
попереднього дослідження виявлених і вилучених слідів і об’єктів. Сучасні 
досягнення та розробки науки і техніки (криміналістики, судової медицини, 
фізики, хімії тощо) досить розширили коло інформації, одержуваної в процесі 
такого дослідження слідів і об’єктів, що є джерелами інформації про скоєний 
злочин.  

Таким чином, саме така організація збору інформації про особу, що 
скоїла злочин, несе не тільки великий обсяг інформації про обставини події , 
але і дозволяє розкрити злочин за “гарячими слідами”, що оптимізує процес 
розслідування кримінального провадження. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МАТРИЦЬ В ЕКОНОМІЦІ 

Універсальність математичної мови, її змога об’єктивно відображати 

універсальні закони навколишнього світу сприяє використанню її здобутків у 

інших науках. Сучасному економісту математична підготовка дуже необхідна. 

Одним з основних методів розв’язання економічних задач є використання 

елементів алгебри матриць, що дає змогу описати взаємозв’язок економічних 

структур, їх динаміку та залежність від ряду факторів. Це особливо актуально 

при розробці і використанні баз даних, вся інформація яких зберігається в 

матричній формі. 

Наукова розробка проблеми. Значний внесок у використання матриць у 

економіці зробив В. Леонтьєв. Окрему монографію цій темі присвятили С. Сирл 

та У. Госман. З останніх публікацій варто відмітити розробку О.В. Морозової, 

А.Ф. Долгополової, К.В. Долгих. 

Ознайомлення з використанням матриць в економіці та застосування 

алгебри матриць до розв’язання поставлених задач є метою даної роботи. 

Розглянемо деякі економічні задачі, у яких використовується алгебра 

матриць. 

Задача 1.  

При виготовленні деталей чотирьох видів витрати матеріалів, робочої 

сили та електроенергії задаються наступною таблицею: 

 

Ресурси Витрати на одну деталь 

Матеріал

и 

0,5 1 1,5 2 

Робоча 

сила 

1 2 0,5 1 

Електрое

нергія 

1 1 3 2 

 

Обчислити загальну потребу в матеріалах у1, робочій силі у2 та 

електроенергії у3 для виготовлення заданої кількості хі деталей кожного виду: 

х1=2, х2=6, х3=4, х4=5. 

Розв’язання. 

Побудуємо матриці: 
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Y  матриця загальних потреб у ресурсах. 

Загальна потреба в матеріалах, робочій силі та електроенергії для 

виготовлення кількості хі деталей кожного виду визначається рівнянням: 

AXY  . 

Отримаємо: 
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тобто необхідно 23 одиниці матеріалів, 21 одиниця робочої сили та 30 

одиниць електроенергії. 

Задача 2. 

Вміст поживних речовин в 3-х видах кормів наведено в таблиці: 

 

Корма Поживні речовини 

П1 П2 П3 П4 

К1 0,2 0,6 0,1 0,1 

К2 0,3 0,2 0 0,3 

К3 0 0,2 0,5 0,1 

 

Потрібно знайти: 

1. Скільки поживних речовин кожного виду міститься в раціоні, який 

складається з 3 одиниць корму К1, 5 одиниць корму К2 і 10 одиниць корму К3. 

2. Встановити вартість одиниці кожного виду корму, якщо вартість 

поживних речовин в кожному виді корму дорівнює відповідно 10, 20, 25, 15. 

3. Обчислити вартість раціону. 

Розв’язання.  

Побудуємо матриці: 
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де аij  кількість поживних речовин j-го виду в одиниці корму і-го виду 

(і=1,3; j=1,4); 

 1053В   кількість одиниць корму і-го виду (і=1,3); 
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С   вартість одиниці поживних речовин (j=1,4). 

 

1. Обчислимо кількість поживних речовин в раціоні: 
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2. Обчислимо вартість одиниці кожного корму: 
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3. Обчислимо вартість раціону: 

 

     5,2911805,5754
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KBL  

 

Отже, було розглянуто застосування матриць в економіці, аналіз 

розв’язання пропонованих економічних задач демонструє, що матриці 

дозволяють з мінімальними затратами часу та зусиль опрацьовувати 

різноманітні данні, які характеризують рівень, структуру та особливості 

соціально-економічного комплексу. 
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РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ТА ПРОГРАМИ БЛОЧНОГО ШИФРУВАННЯ 

Інформація є одним з основних понять сучасного життя. Її створюють, 

зберігають, транспортують, продають і купують. Тому постає питання її 

захисту. В останні десятиліття відбувся бурхливий розвиток електронної 

техніки. Тому нині слово інформація часто асоціюється з її електронною 

формою, де інформація подається та передається у вигляді електромагнітних 

сигналів та параметрів. Часто виникає необхідність захистити саме таку 

інформацію від небажаного доступу. Перш за все це стосується секретної 

державної інформації, військової та комерційної інформації, інформації в 

банківських мережах, проте навіть пересічний громадянин часто бажає 

захистити електронну інформацію, якою він володіє. Так, в багатьох 

розвинутих країнах існують спеціальні відомства, які мають повноваження 

перехоплювати електронні повідомлення. Одним з можливих шляхів вирішення 

зазначеної проблеми є криптографічний захист інформації. 

Метою роботи є розробити алгоритм шифрування електронної 

інформації, який буде забезпечувати високу стійкість до лінійного та 

диференційного криптоаналізу з невеликою кількістю операцій перетворень та 

буде придатний до програмно-апаратної реалізації.  

В якості прототипу взято симетричний алгоритм шифрування AES. 

Advanced Encryption Standard (AES), симетричний алгоритм блочного 

шифрування (розмір блоку 128 біт, ключ 128/192/256 біт), прийнятий як 

стандарт шифрування урядом США за результатами конкурсу AES, 

модифікуємо цей алгоритм за допомогою режиму зчеплення блоків [1]. 

Алгортим AES оперує блоками по 16 байт, представленими матрицями 

4х4. У процесі обробки блоки в проміжних станах позначаються як «поточні». 

Ключі раундів: алгоритм AES (AES-128, AES192, AES-256) розширює ключ 

шифру і отримує 10, 12 або 14 ключів раундів. Кожен ключ раунду має 

довжину 128 біт. Алгоритм отримання ключа раунду називається 

«розширенням ключа» (KeyExpansion) [1]. 

При реалізації алгоритму AES було реалізовано наступні процедури для 

шифрування. 

При запуску алгоритму шифрування вхідний блок даних копіюється в 

масив state. Після первісного додавання до state ключа масив state 
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перетвориться за допомогою функції циклічної обробки Nr раз (останній цикл 

дещо відрізняється від попередніх. Результат перетворення заноситься у 

вихідний массив [4]. 

AddRoundKey є 128-бітовим перетворенням, яке полягає в побітовій 

операції XOR двох аргументів state і Key, які виступають в якості «поточного» 

блоку і ключа раунду. Операція XOR застосовується для кожного байта state.[4] 

SubBytes – обробляє кожен байт стану, незалежно виробляючи нелінійну 

заміну байтів використовуючи таблицю замін (S-box). Така операція забезпечує 

нелінійність алгоритму шифрування [4]. 

ShiftRows – працює з рядками State. При цій трансформації рядка стану 

циклічно зсуваються на r байт по горизонталі, залежно від номера рядка. Для 

нульовою рядка r = 0, для першого рядка r = 1. Таким чином кожна колонка 

вихідного стану після застосування процедури ShiftRows складається з байтів з 

кожної колонки початкового стану [4]. 

Перетворення MixColumns обробляє State колонка за колонкою, кожна з 

колонок являє собою 4-бітний код. Над ними проводиться множення В по 

модулю на фіксований багаточлен [4]. 

KeyExpansion. Стандарт AES використовує ключі довжиною 128, 192 або 

256 біт. Ключі розширюються відповідно в 10, 12 або 14 ключів раундів, за 

допомогою алгоритму розширення ключа. Кожен ключ раунду має довжину 

128 біт. Розширення ключа залежить тільки від ключа шифру і не залежить від 

шифрованих даних, отже, розширення ключа може проводитися незалежно від 

фази шифрування або дешифрування [4]. 

RotWord – функція, що використовується в процедурі Key Expansion, яка 

бере 4-х байтное слово і виробляє над ним циклічну перестановку [4]. 

SubWord – функція, яка використовується в процедурі Key Expansion, яка 

бере на вході чотирьох-байтное слово і, застосовуючи S-box до кожного з 

чотирьох байтів, видає вихідне слово [4]. 

Режим Cipher Block Chaining (CBC). Режим зчеплення блоків 

шифротекста. Кожен блок відкритого тексту (крім першого) побітово 

складається по модулю 2 (операція XOR) з попереднім результатом 

шифрування. Спочатку , первинне повідомлення розбиваємо на блоки, при 

необхідності доповнивши останній до довжини n. Кожен блок відкритого 

тексту маскується відповідно блоком шифротекста, отриманому на 

попередньому етапі. Швидкість обробки в даному режимі також визначається 

швидкістю шифру, при цьому не нижче продуктивності блочного шифру – 

затримка при виконанні операції XOR пренебрежимо мала. Процедура 

шифрування в режимі СВС важко розпаралелюється, процедура дешифрування 

легко розпаралелюється [1; 2]. 

Всі процедури, описані вище є оборотними. Метою дешифрування є 

обробка зашифрованого масиву даних з метою отримання вихідного блоку 

даних. Процедури дешифрування включають в себе функції InvShiftRows, 

InvSubBytes, InvMixColumns і AddRoundKey. 
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Процедура InvShiftRows є зворотною по відношенню ShiftRows. Байти в 

останніх трьох рядах State циклічно зсуваються на різне число байт. Перший 

ряд (r = 0) не зрушується [4]. 

Перетворення InvSubBytes є зворотною підстановкою байт, в якій S-

таблиця послідовно застосовується для кожного з байтів State.  

Процедура InvMixColumns є зворотною по відношенню MixColumns. 

Перетворення AddRoundKey є оборотним, оскільки містить лише операції 

XOR. 

В результаті роботи над даним програмним проектом був розроблений і 

модифікований алгоритм, а також графічний інтерфейс блочного шифрування 

використовуючи алгоритм AES, який включає режим зчеплення блоків. Окремо 

розглянуті основні процедури алгоритму, освоєні сучасні методи шифрування, 

написана програма, що дозволяє шифрувати і дешифрувати текстову 

інформацію різними довжинами ключів ( 128, 192, 256 біт) [4]. 

Для реалізації поставленого завдання використовувалася середа 

програмування Microsoft Visual Studio 2012 . Програма реалізована у вигляді 

Windows Forms Application на мові C #. 
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РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ І ПРОГРАМИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ДАНИХ ПРИ 

ПЕРЕДАЧІ ГОЛОСОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ 

Шифрування даних – перетворення інформації з метою приховування її 

від неавторизованих осіб, з наданням, в цей же час, авторизованим 

користувачам доступу до неї. Це важлива наукова галузь, якою займається 

велика кількість людей по всьому світу.  

Шифрування застосовується як для зберігання важливої інформації в 

ненадійних джерелах, так і для передачі її по незахищених каналах зв'язку. Така 

передача даних представляє з себе два взаємно зворотних процесу. Перед 

відправленням даних по лінії зв'язку або перед зберіганням вони піддаються 

шифруванню. Для відновлення вихідних даних із зашифрованих до них 

застосовується процедура розшифрування. 

Головним чином, шифрування служить завданням дотримання 

конфіденційності переданої інформації. Спочатку використовувалося тільки 

для передачі конфіденційної інформації, однак, згодом, шифрувати інформацію 

почали з метою її зберігання в ненадійних джерелах. Шифрування інформації з 
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метою її зберігання застосовується і зараз, це дозволяє уникнути необхідності у 

фізично захищеному сховищі. 

За допомогою шифрування забезпечуються три стану безпеки інформації: 

конфіденційність, цілісність та ідентифіковність. 

Важливою особливістю будь-якого алгоритму шифрування є 

використання ключа, який стверджує вибір конкретного перетворення із 

сукупності можливих для даного алгоритму. 

Під час шифрування дуже важливо правильно зберігати і 

розповсюджувати ключі між співрозмовниками, оскільки це є найбільш 

вразливим місцем будь-якої криптосистеми. Навіть під час обміну інформацією 

за допомогою ідеальної шифрувальної системи завжди існує можливість знайти 

дефект не у самій системі, а у людях, які її використовують. Тому процес, 

змістом якого є створення і розподіл ключів між користувачами, грає 

найважливішу роль в криптографії як основа для забезпечення 

конфіденційності обміну інформацією. 

Для шифрування голосу використовуються різні алгоритми. На основі 

одного з них розроблено комп’ютерну програму, яка дозволяє шифрувати та 

дешифрувати голос у реальному часі при використанні IP-телефонії. 

Використаний при розробці програми алгоритм має назву «Advanced 

Encryption Standard» (AES). Це симетричний алгоритм блочного шифрування, 

який зараз широко застосовується у багатьох існуючих програмах для вказаних 

цілей [3]. Прийнятий в якості американского стандарту шифрування урядом 

США Станом на 2006 рік AES є одним із найпоширеніших алгоритмів 

симетричного шифрування. 

АES є стандартом, заснованим на алгоритмі Рейндол (Rijndael) [1; 3]. Для 

AES довжина input (блоку вхідних даних) і State (стану) постійна і дорівнює 128 

біт, а довжина шифроключа K становить 128, 192, або 256 біт. При цьому, 

вихідний алгоритм «Рейндол» допускає довжину ключа і розмір блоку від 128 

до 256 біт з кроком в 32 біта.  

Алгоритм «Рейндол» відрізняється від AES. Він підтримує широкий 

діапазон розміру блоку та ключа. AES має фіксовану довжину у 128 біт, а 

розмір ключа може приймати значення 128, 192 або 256 біт. В той час як 

«Рейндол» підтримує розмірність блоку та ключа із кроком 32 біт у діапазоні 

від 128 до 256. Через фіксований розмір блоку AES оперує із масивом «4×4» 

байт, що називається станом. 

Сеанс захищеної бесіди між двома співрозмовниками виглядає наступним 

чином. Спочатку звук через мікрофон клієнта А потрапляє у комп’ютер і за 

допомогою програми шифрується та передається клієнту В. Для того, щоб 

клієнт B, з яким йде розмова, міг нормально розуміти співбесідника, по 

відкритому або закритому каналу йому передається ключ. За допомогою нього 

клієнт В може дешифрувати голос під час конкретного сеансу, використовуючи 

програму. 

Розроблена програма дозволяє змінювати рівень шифрування, наприклад, 

збільшувати його. Це також збільшує навантаження на канал зв’язку, але й 

робить процес обміну інформацією більш безпечним. Також можна змінювати 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/2006
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тембр голосу, робити його схожим на інші для запезпечення додаткового 

захисту. 

При розробці описаного застосунку було використано мову С++ та 

середовище програмування Visual Studio Express 2010 [2]. Програму було 

розділено на модулі для зручної розробки та подальшого удосконалення. Для 

збільшення ефективності деяких участків програми, зокрема саме алгоритм 

шифрування був поданий у видгляді окремого асемблерного модуля. Програма 

піддавалася багатьом тестам, зокреме тестувалася на різницю затримки 

передачі голосу у локальній мережі та у Інтернет. 

Шифрування голосу у реальному часі – важливе завдання сучасної 

криптографії. Під час наукового дослідження було реалізовано алгоритм AES 

та розроблено програму для вирішення поставленої задачі. 
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МОЛОДІЖНИЙ РУХ В УКРАЇНІ ЯК ФОРМА ВИЯВУ СОЦІАЛЬНОЇ 

АКТИВНОСТІ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ (кін. XX – поч. XXI ст.) 

У загальноприйнятому розумінні молодь – найбільш дієспроможна 

частина населення. Вона відрізняється від інших демографічних груп більшою 

одержимістю, згуртованістю, мобільністю, звільненістю від догматів 

тоталітарної свідомості, швидше засвоює все нове, перспективне, її свідомість і 

життя меншою мірою, ніж у старших, обтяжена негативними традиціями, 

стереотипами мислення і психології.  

Щодо вікового цензу, який дозволяє відносити особу до категорії молоді, 

то єдиного усталеного канону немає. Так, у статистиці ООН, ЮНЕСКО – це 

люди у віці від 15 до 24 років включно, в матеріалах Європейського Союзу – 

15−25 років. У законодавстві незалежної Україні поняття молоді регулюється, 

зокрема, Законом України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку 

молоді в Україні», який визначає вік від 14 до 35 років (до внесення змін до 

закону у березні 2004 р. цей поріг становив 28 років) [3]. 

З початку 90-х років побачили світ роботи, у яких вперше зроблено 

спробу об’єктивно та неупереджено розглянути діяльність молодіжних 

організацій, вирішити деякі концептуальні проблеми молодіжного руху. Серед 
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них слід відзначити дослідження В. А. Головенька [2], О. А. Корнієвського [5], 

І. З. Скловського [7]. У той же час бурхлива й вагома активність молоді в 

сучасних політичних процесах зумовлює актуалізацію питання та поглиблення 

дослідницької уваги. 

Метою наукової розвідки є короткий історичний огляд витоків 

молодіжної активності в умовах дезінтеграції СРСР та аналіз його еволюції, 

форм і методів в незалежній Україні. 

Наприкінці 80-х років XX ст. студентська молодь виступила як активна і 

впливова сила на громадсько-політичній арені. Важливу роль у цьому відіграв 

Всесоюзний студентський форум, який відбувся у 1989 р. Рішення форуму 

щодо створення студентських організацій та об'єднань поклало край 

монопольному праву комсомолу бути єдиною молодіжною організацією і 

висловлювати інтереси студентства. Комсомольські осередки багатьох ВНЗ 

намагалися перебудувати свою роботу, але вже не могли повернути собі 

лідерство серед студентської молоді, втрачаючи її довіру.  

В офіційній партійно-радянській пресі перебудовчого періоду 

утверджується термін «неформали», під яким маються на увазі «робітнича, 

міська, зокрема студентська молодь з бунтарськими настроями, спосіб 

діяльності і відносини всередині якої суперечать нормам поведінки і 

соціалістичному способу життя». Вважалось, що поява «неформалів» – 

наслідок «впливу західної ідеології і культури», яка не мала ніякого відношення 

до «внутрішньої ситуації в Україні» [7, с. 51]. 

У 1990–1991 рр. у багатьох ВНЗ було сформовано самостійні студентські 

організації: Українську студентську спілку (УСС), Спілку українських 

студентів, Студентське братство, Український фонд студентів та ін. У той 

період Україною прокотилася хвиля студентських страйків, відбулося 

студентське голодування 2−17 жовтня 1990 року в Києві, організоване і 

проведене УСС та Львівським студентським братством. Ця подія пізніше 

отримала назву «оксамитова революція», або «революція на граніті», і стала 

кульмінацією студентського руху в Україні. Підтримати голодуючих на площі 

Жовтневої Революції (нині Майдан Незалежності) приїжджали студенти з 

багатьох міст України. Акція перетворилася на організований масовий 

студентський рух. Студенти вимагали відставки Голови Ради Міністрів В. 

Масола, проведення виборів, на багатопартійній основі навесні 1991 р., 

прийняття постанови Верховної Ради про націоналізацію майна КПРС і 

ВЛКСМ в Україні, відмови від підписання нового союзного договору, 

повернення в Україну всіх громадян УРСР, які проходили строкову службу в 

армії за її межами, проведення референдуму про довіру Верховній Раді. 

Унаслідок двотижневого голодування всі вимоги студентів, крім референдуму, 

було виконано [1, с. 262−268]. 

За незалежності України пріоритетною функцією студентського руху 

стала соціальна: розв'язання соціально-економічних проблем студентства, 

захист їхніх прав та інтересів. Час від часу студентство виявляло і високу 

політичну активність (особливо під час виборів). Зокрема, опозиційний рух 
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2001 р. «Україна без Кучми» розпочинався як студентський. Його активними 

учасниками стали 2,5 тис. осіб, переважно студенти та викладачі, які впродовж 

грудня – січня організували наметові містечка та низку акцій. У березні було 

створено Всеукраїнський громадянський комітет опору «За правду!», в якому 

об'єдналися студенти Києва, Львова, Харкова, інших міст. Завершилось усе 

втручанням міліції і масовими арештами 9 березня 2001 р. 

2004 р. позначений значною активізацією студентського руху. Зокрема, 

майже півроку тривало протистояння сумських студентів і адміністрації ВНЗ з 

приводу об'єднання трьох сумських вищих навчальних закладів, яке 

завершилось пішим походом студентів до Києва та відміною Указу Президента 

України «Про створення Сумського національного університету». Активна 

громадянська позиція молоді виявилася і під час «помаранчевої революції». 

Нечуване піднесення молодіжної активності спостерігається в Україні в умовах 

політичного протистояння кінця 2013 – початку 2014 рр. 

Узагальнення розробок науковців і аналіз сучасного молодіжного руху та 

діяльності молодіжних організацій в Україні дають змогу виокремити такі 

групи громадських молодіжних організацій: студентські громадські організації, 

громадські молодіжні організації політичного спрямування (громадсько-

політичні, при-партійні), національні молодіжні організації (об'єднання, 

утворені національними меншинами, які опікуються збереженням та 

поширенням серед молоді власних національних звичаїв, культури, традицій: 

Всеукраїнське об'єднання «Німецька молодь в Україні», Ніжинське молодіжне 

товариство греків імені Братів Зосимів), громадські молодіжні організації за 

інтересами (наукові та професійні, літературно-мистецькі і культурологічні, 

релігійні, екологічні, туристичні, спортивні, військово-патріотичного і 

соціального спрямування) [6]. 

Основну складову сучасного молодіжного руху становлять організації та 

об'єднання студентів. Студентська громадська організація – об’єднання 

студентів, аспірантів, молодих викладачів, метою діяльності якого є надання 

допомоги студентській молоді, створення механізмів реалізації студентської 

ініціативи, захист соціальних, економічних та інших інтересів студентства. 

Що стосується взаємодії між молодіжними об’єднаннями та 

організаціями і державною владою, то цей процес має ґрунтуватися на 

взаємодовірі, урахуванні інтересів досить широкого прошарку суспільства – 

молоді. У той же час, формалізовані нормативними статутними документами 

молодіжні організації, які співпрацюють з органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування не повинні бути «сурогатними» 

структурами, які об’єднують молодь, не зацікавлену в діяльності цих 

організацій. Результати реформування та оптимізації молодіжної політики 

знаходяться у залежності від того, наскільки вона буде підтримана широкими 

масами молоді, глибиною її участі в реформах [4, с. 46−50].  

Разом з тим, держава має спростити реєстраційні процедури стосовно 

молодіжних громадських об’єднань, надати їм фінансову підтримку: 
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забезпечити безперешкодну можливість для відкриття молодіжною 

організацією банківського рахунку та вільний доступ до нього. 

Отже, сучасні молодіжні організації постали на ґрунті активного громадського 

студентського руху кінця 80-х – 90-х років XX ст., що стимулював 

пробудження національної свідомості. У сучасних умовах надання молоді 

можливості брати участь у важливих державних процесах збільшить довіру 

громадян до органів законодавчої та виконавчої влади. Водночас молоді люди, 

отримавши частину повноважень, вчитимуться відповідати за власні позицію та 

дії.  
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ГАЛИЦЬКА «РУЇНА»: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ 

СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ (1914−1915 РР.) 

Вплив Першої світової війни на сучасність є доволі значним. Ця 

грандіозна подія стала своєрідним вододілом двох історичних епох в житті 

людства. Напередодні війни Україна була поділена між Російською та Австро-

Угорською імперіями [1]. 

Галичина стала театром воєнних дій, де в роки війни розігралися 

грандіозні битви. Війна принесла величезні страждання і руїни. Значних втрат 

зазнали українці через братовбивчий характер війни, коли «йшов на брата 

брат». Весь тягар війни впав на плечі галицького селянства і робітника, які і без 

цього перебували у вкрай важкому становищі [1]. 

Однією з перших спроб висвітлення окупаційної політики російських 

властей в українській історіографії стало дослідження І. Петровича , який 

використав доступні на той час матеріали і документи. З початком війни зросла 
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увага реакційної російської історіографії до історії західноукраїнських земель . 

Виконуючи замовлення царизму, автори цих праць головне завдання вбачали в 

обґрунтуванні загарбницьких планів щодо українських етнічних земель [1]. 

Матеріальне становище краю і, зокрема міст, під час окупації, внаслідок 

розрухи усе господарське життя перебувало у надзвичайно скрутному 

становищі. Між тим видатки міст не лише залишилися на попередньому рівні, 

але й з’явилися нові [2]. 

Війна призвела до порушення фінансової системи. Під час відступу 

австрійських військ власті вивезли з банків гроші, призначені на виплату 

заробітної платні та забезпечення пенсіонерів, внаслідок чого вони опинилися у 

важкому матеріальному становищі [2]. 

На початку жовтня 1914 р. місцеві власті м. Дрогобича звернулися до 

львівського губернатора з проханням прислати два вагони житньої і два 

пшеничної муки для продажу місцевому населенню, якому загрожував голод. У 

зверненні міської управи від 4 листопада до військового генерал-губернатора 

Галичини Г. Бобрінського зазначалося, що місто Дрогобич внаслідок 

військових дій зруйноване і значною мірою спалене. Мешканці, близько 27 

тисяч, помирають з голоду. Телеграма закінчувалася словами: «Злидні страшні» 

[3]. 

У зв’язку з таким становище російська адміністрація заснувала у 

кожному повіті повітові комітети під керівництвом начальників повітів. 

Передбачаючи труднощі у справі постачання продовольчими товарами 

населення, Львівський магістрат закупив і зосередив у своїх магазинах та 

складах близько 200 вагонів різноманітних продуктів: хліба, муки, чаю, цукру 

та інших товарів першої необхідності. Навесні 1915 р. міський благодійний 

комітет зменшив розміри допомоги . У листопаді 1914 р. питання палива стало 

одним із найзлободенніших [4]. 

Поширення набули крадіжки пшениці, вівса, дров і самовільного рубання 

лісу. Подібні провини карали штрафом або тюремним ув’язненням на термін 

від 1 до 3 місяців. За даними Міністерства внутрішніх справ тільки в Києві 

наприкінці серпня 1915 р. перебувало 12 тис. біженців з Галичини. Близько 40 

тис. галичан осіли на території Волинської губернії, сподіваючись на швидке 

повернення у рідний край [4]. 

На початку червня 1915 р., перед самим відступом, інтендантське 

управління військового генерал-губернатора Галичини провело реквізиції у 

Львові: муки – 56 500, круп – 1 700, цукру – 1 600, вівса та ячменю – 2 400, 

гороху – 1 700, квасолі – 1 600 пудів. Було реквізовано запаси макаронів, 

гречки, цикорію, оцту, мила, жита, пшениці та різного насіння [5]. 

Загальна сума збитків, зголошених жителями російським окупаційним 

властям, становила 2 294 376 рублів. Мешканці, число яких в першому з міст 

становило до війни 5130, а в другому – 5374 осіб розбіглися і половина з них до 

червня 1915 р. не повернулася. Особливо сильно постраждало м. Рогатин, де 

було зруйновано близько 300 будинків і торговельних приміщень. Завдані 

збитки сягали близько 3 мільйонів рублів [5]. 
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Мобілізація чоловічого населення до війська, масові арешти, проведені 

австрійськими властями на початку війни, реквізиції, нестача робочої худоби, 

військові дії не лише перешкодили зібрати врожай, але призвели до зриву 

осінньої сівби 1914 року. Багато полів залишилося необробленими [6]. 

У телеграмі Головнокомандувачу армій Південно-Західного фронту від 

18 січня 1915 р. військовий генерал-губернатор Галичини Г.О. Бобрінський 

наголошував, що для забезпечення місцевого населення продовольством 

необхідно щонайменше поставити до нового урожаю з 1 березня до 1 серпня 

2,5 млн. пудів муки і 0, 5 млн. пудів пшона, крупи або чогось іншого. За даними 

повітових відділів, втрати врожаю в 1914/15 рр. становили близько половини 

річної продукції сільського господарства Галичини [5]. 

Під час окупації Галичини царизм йшов старим, второваним шляхом 

“воссоединять” країну, запровадити російське управління, завести православ’я 

й інші “блага”. Десять місяців російського панування принесло галичанам 

страшну руїну у всіх сферах життя. Це викликало негативну реакцію і осуд 

політики воєнних і цивільних властей як з боку українців, так і за кордоном [7]. 

Література 

1. Петрович І. Галичина під час російської окупації. Серпень 1914 – червень 

1915. – Львів, 1915. 

2. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття: Нариси політичної 

історії. – К., 1993.  

3. Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. – К., 

1993.  

4. Полонська-Василенко Н. Історія України. – В 2 т. Т. 2: Від середини 

XVIII ст. до 1923 р. – К., 1992.  

5. Отчет временного военного генерал-губернатора Галиции по управлению 

краем за время с 1-го сентября 1914 г. по 1 июля 1915 г. – К., 1916.  

6. Свєжинський П. В. Аграрні відносини на Західній Україні в кінці ХІХ – 

на початку ХХ ст. – Львів, 1966. 

7. Червонная Карпатская Русь – часть единой и неделимой Руси: Отчет о 

деятельности Киевского отделения Галицко-Русского общества. – К., 1915.  
 

 

Шурига Дарина 

студентка 1 курсу ЕПК ЗНУ 

Наук. кер.: к.і.н., викл. Носик М. О. 

 

МІСЦЕ «ЖІНОЧОГО ПИТАННЯ» У РАДЯНСЬКІЙ ЦИВІЛІЗАЦІЇ  

( НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЇ РСР) 

На сьогодні відомо кілька визначень поняття «цивілізація», проте вони 

описують часом досить різні аспекти історичного процесу. Враховуючи це, та 

маючи на меті дослідити специфічну радянську (радянсько-комуністичну 

цивілізацію), автор вважає за потрібне сприймати феномен цивілізації: як 

стійке наддержавне утворення, що характеризується більш високою формою 
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політичної, економічної та соціальної інтеграції, що втілюється у 

прогресивному для даного історичного періоду способі виробництва і характері 

суспільно-політичних відносин (тобто у органічно монолітне культурне 

середовище).  

Внаслідок Першої світової війни зазнала краху традиційна Східна 

(російська) цивілізація. Натомість з 1917 р. у світі стала складатися цивілізація 

нового типу, в якій переміг трудящій клас, а тому вона принципово 

відрізнялася від усіх інших цивілізаційних утворень минулого і сьогодення.  

На основі аналізу марксистсько-ленінського цивілізаційного підходу до 

світової історії російський історик С. Кара-Мурза стверджує, що «радянська 

цивілізація» втілила багато очікування про щасливе майбутнє, які викладали в 

своїх утопічних схемах революціонери буржуазної епохи…» [1, с. 138]. Однак, 

на відміну від цих утопій, в яких вірні здогадки про майбутнє поєднувалися з 

помилковими прогнозами, народження нових суспільних відносин було 

обґрунтовано К. Марксом і Ф. Енгельсом у створеній ними теорії наукового 

комунізму, що отримала розвиток в працях В. Леніна, а потім Й. Сталіна [2].  

Вважаючи головною причиною соціальної дискримінації жінок класове 

пригноблення, більшовики пов’язували вирішення жіночого питання 

насамперед із ліквідацією класів і розглядали його як складову відповідних 

соціальних перетворень. Обґрунтовуючи позицію правлячої партії з цього 

питання, завідуюча жінвідділом ЦК РКП(б) К. Самойлова зазначала, що 

«робітниці не повинні утворювати свої окремі чисто жіночі організації » тому, 

що «у нас не існує чисто жіночого питання», а оскільки «інтереси всіх 

робітників і робітниць однакові, то і організації у них можуть бути тільки 

спільні, загальнопролетарські і загальнопартійні » [3, с. 70, 72, 74]. 

Значною мірою під впливом офіційної пропаганди, провідну роль у якій 

відігравали професійні суспільствознавці, а саме І. Арманд, О. Коллонтай, 

сформувалося масове переконання про вирішення «жіночого питання» в СРСР, 

про «звільнення» і «рівноправність» жіноцтва при соціалізмі.  

Насправді за подібними настановами приховувалося бажання правлячої 

партії досягти зміцнення своєї влади, і для цього використовувались будь-які 

засоби – і політика по відношенню до жінок, і праці суспільствознавців, які 

мали її вихваляти. Нині ситуація докорінно змінилася, і можна спробувати 

неупереджено оцінити становище більшої частини населення за часів 

радянської влади.  

В. Ленін у своїй праці «Розвиток капіталізму в Росії» писав: «руйнуючи 

патріархальну замкненість цих прошарків населення, які раніше не виходили з 

вузького кола домашніх, сімейних відносин,…велика машинна індустрія 

штовхає вперед їх до участі в суспільному розвитку…» [2, с. 519] . Основна 

ідея полягала у тому, що Радянська влада не зможе здійснити своєї мети без 

підтримки жіноцтва.  

Патерналістська суть радянської держави проявлялася у тому, що всі 

питання, пов’язані з турботою про жінок, покладалися на державні, 
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кооперативні і профспілкові органи. В той же час жінки позбавлялися 

самодіяльності у вирішенні цих задач [4, с. 317].  

Проблема участі жіноцтва Радянської України у громадсько-політичному 

житті взагалі і, зокрема, у діяльності КП(б)У, є досить маловивченою. Ця 

проблема і буде предметом даного дослідження.  

Оскільки трудящі складали переважну більшість населення, радянська 

цивілізація стала першою, в якій не на словах, а на справі у життя втілені 

принципи соціальної та гендерної рівності. Вперше у світі у будь-яка людина 

отримала змогу навчатися безкоштовно і отримувати безкоштовно всі види 

медичних послуг, а жінки – урівняні у правах з чоловіками.  

Право жінок займатися будь-якою професією нарівні з чоловіками, за яке 

досі борються феміністки, було реалізовано ще у перші роки більшовицького 

ржиму. Було забезпечено і політичне рівноправ'я жінок, яке кричущим чином 

зневажалося в багатьох країнах світу [5, с. 293]. 

Більшовики дійсно почали масово залучати жінок до праці на соціалізм. 

У 1920-і роки робота серед жінок була визнана одним із провідних напрямів 

діяльності правлячої партії. У партійних комітетах були організовані спеціальні 

відділи по роботі серед жінок [4, с. 326].  

Жінвідділи повинні були «будити широкі маси жінок, зв’язувати їх з 

партією, утримувати під її впливом». Організація жінвідділів України 

здійснювалася під керівництвом 200 організаторів жіночого руху, надісланих в 

Україну ЦК РКП(б) [4, с. 325]. 

Розгортанню масової роботи партії серед жінок заважала дискусія, яка 

розгорнулася у місцевих партійних організація з приводу доцільності існування 

жінвідділів. Але за рішенням VI Всеукраїнської конференції КП(б)У 

підтвердила необхідність спеціальних апаратів по роботі серед жінок. 

Підготовкою нових партійних кадрів для роботи серед жінок зайнялися 

радпартшколи, Комуністичний університет ім. Артема й спеціальні курси.  

Після реорганізації партапарату у січні 1930 жінвідділи були ліквідовані, 

а замість них організовані сектори з роботи серед жінок у відділах агітації і 

масових кампаній. У 1934 р. жінсектори партійних комітетів були скасовані, бо 

більшість радянських жінок була залучена до громадського виробництва й 

перейшла до активної підтримки політики правлячої партії [4, с. 326].  

Для радянської влади не було альтернативи залученню жіноцтва до 

суспільного виробництва. Відстала аграрна країна, що лежала в руїнах після 

тривалих війн, намагалася швидко індустріалізуватися, а тому потребувала 

величезної маси робочої сили. У 1929 р. кількість жінок у промисловості 

України становила 13% від загального числа працюючих, а наприкінці 1939 – 

38,4% [3, с. 62].  

У Радянському Союзі декларувалося, що жінки можуть обирати будь-яку 

роботу, одержувати необхідну освіту і рівну з чоловіками винагороду за свою 

працю. Насправді ж, при тому, що більшість «червоних дипломів» про вищу 

освіту одержували жінки, вони рідко ставали керівниками вищої і середньої 

ланки. Тобто, незважаючи на вищий освітній рівень, жінки були відсторонені 
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від реальних важелів влади, прийняття важливих рішень, стикалися з 

труднощами у професійному зростанні та кар’єрі. Водночас їх показово 

запрошували до президій різних урочистих зборів, однак у вищому партійному 

керівництві після І. Армад (померла у 1920 р.), О. Коллонтай (у 1923 р. була 

переведена на дипломатичну роботу) і К. Фурцевої (у 1961 р. вивели зі складу 

Політбюро ЦК КПРС) жінок більше не було.  

Серед вищого керівничого персоналу радянських установ, що 

комплектувався майже виключно з робітників та селян, жінки складають дуже 

невелику частину – всього 3,5% [6, с. 36]. 

Паралельно, попри проголошену рівність у заробітній платні, жінки 

отримували на третину менше за чоловіків, адже питома вага некваліфікованої 

фізичної праці, яку виконували жінки залишалася високою.  

Складним у реальності виявилося становище жінок у сільському 

господарстві, яке докорінно перетворювали більшовики.  

У 1917 р. вони посилили свої позиції за рахунок підтримки з боку селян, 

проголосивши Декрет про землю. Проте пізніше аграрна політика нової влади 

зазнала докорінних змін – колективізація і все що з нею пов’язане. Радянські 

вчені, починаючи з середини 20-х років, присвятили цій темі значну кількість 

своїх праць, серед яких чимало про участь жінок України у колгоспному 

будівництві [7, с. 31]. 

Проте в них нічого не говориться про опір з боку селянства, специфічною 

формую якого були «бабські бунти», дуже поширені в Україні. Загалом, 

більшість видів робіт, які виконували жінки у сільському господарстві, 

залишилися мало механізованими, це – тяжка фізична праця. За радянських 

часів можна прослідкувати певну тенденцію: що більше механізувалося 

виробництво, то більше жінок були задіяні на важкій фізичній роботі. 

Натомість чоловіки у сільському господарстві здебільшого працювали 

механізаторами, водіями або керівниками різних рівнів. 

Отже, держава не спромоглася виконати взятих на себе зобов‘язань щодо 

полегшення життя жіноцтва ані у розвитку соціальної інфраструктури, ані 

служби побуту. До того ж намітилася тенденція до падіння народжуваності. 

Внаслідок чого, тоталітарна влада переглянула свою політику стосовно сім’ї.  

Вважаючи закономірним здійснення повного контролю над усіма 

сферами і життям кожного громадянина, вона почала проводити жорстоку 

лінію: захист «основної чарунки суспільства», ускладнення розірвання шлюбу, 

заборона абортів, контроль за моральністю з боку громадськості.  

Жінки отримали право на оплачувану відпустку до і після народження 

дитини. Була створена широка мережа безкоштовних жіночих консультацій і 

пологових будинків , практично безкоштовних ясел і дитячих садів. Жінка-мати 

була оточена пошаною і повагою [8, с. 256]. 

У розпал Великої Вітчизняної війни в нашій країні вперше у світі були 

засновані нагороди для багатодітних матерів : «Медаль материнства» , ордена 

«Материнська слава» і «Мати-героїня». Міжнародний день жінок (8 Березня) 

став одним з найулюбленіших свят Країни Рад.  



281 

Незрозуміло, чому питання громадянської активності жіноцтва 

Радянської України і взагалі, у другій половині 50-х – 60-х років минулого 

століття зараз істориками практично не вивчається. Адже саме цей час у СРСР 

відзначився новим етапом політичної історії країни – «відлігою», а саме 

демократизацією суспільного життя, подоланням культу особи Сталіна та 

викриттям створеного ним режиму, перебудовою та удосконаленням всього 

державного апарату.  

Існувала квота жіночого представництва у Радах, представницьких 

органах місцевої влади та управління. В означений період жінки становили в 

радах 35–45% від загальної кількості депутатів [8, c. 216]. Проте Ради у 

державі, де все вирішувалося вузьким колом вищого партійного керівництва, 

виконували роль декорації, формального ухвалення рішень КПРС. 

Таким чином, ми вправі зазначити, що радянські жінки увесь час 

перебували у стані пошуку засобів виживання своєї родини. На жінок 

покладався обов‘язок «ударно працювати на будівництві соціалізму і 

комунізму», виконувати громадські обов‘язки, а ще народжувати та виховувати 

дітей, бо країні потрібні були робітники і солдати.  

Тобто, здобувши певні права, жінка в Радянському Союзі одержала 

набагато більше обов’язків. По суті, оголошене звільнення жіноцтва означало 

ще більше його закріпачення, оскільки створювалася потрійна залежність не 

тільки від сім‘ї, а й від поза сімейного виробництва на державу і контролю 

влади, що здійснювався через партії, комсомол, жіночі організації, профспілки, 

репресивні органи, ЗМІ, громадську думку тощо. Навіть демократичне 

відроджене представництво у партійних структурах було лише підтвердженням 

ідеологічного міфу про рівність та гарантії прав усіх радянських людей.  
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ПРОБЛЕМА ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ПІД ЧАС 

«РЕВОЛЮЦІЙНИХ ЗЛАМІВ» (НА ПРИКЛАДІ РАДЯНСЬКОЇ ІСТОРІЇ) 

В умовах революційних перетворень стає актуальною проблема 

створення нової правової системи, її інституційних основ. На сьогодні 

українське суспільство опинилось на межі політичної і соціально-економічної 

зруйнованості, тому питання визначення меж дотримання законності, в умовах 

революційних змін, набуває неабиякої актуальності. Саме тому це призводить 

до руйнації старої правової системи і побудови нової. 

А що ж таке революція, та які існують види революції? Я за сприянням 

наукової літератури можу зробити висновок, що революція – це радикальне, 

корінне, глибоке, якісна зміна, стрибок у розвитку природи, 

суспільства або пізнання, поєднане з відкритим розривом з попереднім станом. 

Революції бувають мирними і силовими. Мирна революція – це не лише 

реформізм, але й антирежимна боротьба низів. Якраз «мирна революція», 

стверджує А. Камінський, вирвала з рук М. Горбачова та розбила 

реформаторські проекції його «революції згори». В свою чергу силові революції 

поділяються на повстання та навіть в громадянську війну. Повстання – це 

відкрита акція опору групи людей проти державної влади, а громадянська війна 

військова боротьба за владу між громадянами одного суспільства чи країни або, 

рідше, між двома країнами, створеними на уламках раніше єдиної держави. А в 

чому ж полягає межа між реформою та революцією? Перш за все треба 

розібратись, що ж таке реформа. По суті реформа є перетворенням, що 

вводиться законодавчим шляхом. Тому головна відмінність між цими 

поняттями полягає у способі перетворення, бо під час революції зміни 

відбуваються не мирним шляхом, а з використанням радикальних мір та сил. 

Також існує схожість між цими поняттями. Їх об’єднує основна мета – це 

зміцнення, оновлення державних і економічних правил, що, однак, не завжди 

несе за собою покращення рівня життя, скорочення державних витрат та 

навпаки – збільшення доходів та зборів. 

Якщо заглиблюватися в історію розкріпачення селян у 1861 р., то виникає 

питання: це була реформа чи революція? Напевно, розкріпачення українського 

селянства можна вважати реформою, бо вона базувалась на законодавчих актах 

та правових основах, тобто не було здійснено корінного «зламу» законодавчих 

підвалин Російської імперії. 

За доби національно-визвольних змагань, формально проголосивши 

пролетарську демократію, більшовики вели непримиренну боротьбу з своїми 

ідейними противниками, здійснювали радикальну націоналізацію в 

промисловості й банків, заборонили торгівлю, запровадили продрозкладку і 

трудову повинність. Усе це супроводжувалося грубою сваволею і насильством 

http://znaimo.com.ua/Природа
http://znaimo.com.ua/Товариство
http://znaimo.com.ua/Пізнання
http://znaimo.com.ua/Державна_влада
http://uk.wikipedia.org/wiki/Війна
http://uk.wikipedia.org/wiki/Влада
http://uk.wikipedia.org/wiki/Громадянин
http://uk.wikipedia.org/wiki/Суспільство
http://uk.wikipedia.org/wiki/Країна
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на місцях, що, викликало невдоволення, і опір частини населення, зокрема і 

збройне [5, c. 1−12; 3, с. 145−150]. 

По завершенні громадянської війни важливим рубежем в процесі 

організаційного розвитку системи органів внутрішніх справ, оформлення їх 

правового статусу стало прийняття першого «Положення про Народному 

комісаріаті внутрішніх справ РРФСР». Малий РНК РРФСР затвердив 

«Положення про НКВС РРФСР» 26 травня 1921 р., Президія ВЦВК – 

10 червень 1921 р. і в той же день воно було введено в дію. 

Для виконання головних завдань у складі НКВС РРФСР були утворені 

Організаційно-адміністративне управління, Головне управління міліції, 

Головне управління примусових робіт та ін. Після ліквідації ВЧК на підставі 

постанови ВЦВК від 6 лютого 1922 р. в НКВС РРФСР було утворено Державне 

політичне управління (ГПУ). 

Становлення радянської держави і права в перший період розвитку 

(1917−1920-х рр.), характеризувалося виданням законів з окремих проблем і 

необхідністю проведення кодифікації. Формування основ нового права та 

законодавчої політики почалося з видання перших декретів нової влади. Декрет 

про суд № 1, прийнятий на засіданні РНК 22 листопада 1917, відміняв дію 

старих законів, якщо вони суперечили «революційній правосвідомості» і 

ліквідував усі старі судові органи, скасовував інститути судових слідчих, 

прокурорського нагляду, присяжного і приватної адвокатури [1, c. 15−19]. 

Революційне правотворчість здійснювалося також самими судовими 

органами, вищими органами влади в особі з’їздів Рад, а також урядом (Рада 

народних комісарів), керівними органами (Центральний комітет) політичної 

партії і навіть місцевими Радами та виконавчими комітетами. Таким чином, 

джерелами права в цей період були революційна правосвідомість, звичаєве 

право, нормативно-правові акти вищих державних революційних (тимчасових) 

органів, рішення судових органів, партійні резолюції [2, c. 150−167].  

Після появи розгалуженого апарату органів партійно-державного 

контролю виникла необхідність встановлення більш тісних стосунків із 

силовими й каральними відомствами. Ще на початку 20-х рр. ХХ ст. 

компартійно-радянська верхівка у питанні розмежування сфер діяльності між 

РСІ та судово-слідчими установами розділилася на два табори − прибічників і 

противників ідеї повної передачі органам робітничої-селянської інспекції 

функцій прокурорського контролю. Ще на початковому етапі формування 

радянської системи 1918−1919 рр., в Україні функції установи прокурорського 

нагляду виконувало Бюро скарг і заяв при центральних і місцевих відділеннях 

Наркомату Державного контролю та ВУНК (мало статус установи слідчого 

дізнавання) [7, c. 98−100]. 

Завершенням більшовицько-радянської революції можна вважати 

сталінську модернізацію, якій були притаманні докорінні законодавчі зміни: 

примусове усуспільнення землі, засобів виробництва, позбавлення селян прав 

розпоряджатись своїм майном. Фактично відбулася ліквідація куркульства як 

класу, що завершило громадянську війну на українському селі [6, c. 20−40]. 
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 Надалі, у роки хрущовської «відлиги» розпочався активний шлях 

десталінізації. Президія ЦК КПРС 19 грудня 1956 р. затвердила лист ЦК КПРС 

«Про посилення політичної роботи партійних організацій в масах і припинення 

вилазок антирадянських, ворожих елементів». Як наслідок – зросла кількість 

засуджених за «контрреволюційні злочини». Десталанізація Хрущова була 

непродуманою і суперечливою. Внаслідок експериментів у сільському 

господарстві почалася продовольча криза. Попри часткову десталінізацію 

командно-адміністративна система зберегла свою сутність [8, c. 103−105]. 

Горбачовська перебудова в СРСР стала поштовхом до оксамитових 

революцій 1989−1990 рр. Зміни в СРСР сприяли посиленню реформістського 

крила компартій та дискредитації консервативного неосталінського керівництва 

ними. Відмовившись від «доктрини Брежнєва», нові сили проголошували: курс 

на заміну тоталітарного соціалізму демократичним; підтримували плюралізм і 

багатопартійність, критику тоталітаризму і політики компартій. На перших 

вільних виборах вони, як правило, отримували більшість і приходили до влади, 

витісняючи компартії. Прихильники «оновлення соціалізму» вже пропонували 

політичні програми не «оновлення соціалізму», а «будівництва капіталізму», 

включаючи приватизацію державного сектору, сприяння бізнесу, створення 

ринкових структур, а у політичній сфері вони продовжували лінію 

демократизації суспільно-політичного, а у зовнішній політиці вимагали 

ліквідації РЕВ і ОВД, виведення радянських військ зі своїх територій [4, 

c. 50−67]. 

По цьому «Нові національні пострадянські еліти «обговорювали 

пропозиції про люстрацію з метою обмеження участі організаторів і 

провідників політики тоталітаризму в суспільно-політичному житті або 

усунення їх з громадських і господарських сфер. Це б забезпечило 

унеможливлення їх панування над суспільством на будь-якому щаблі. 

Ці пропозиції, однак, практично не отримали законодавчого оформлення. 

Першим і єдиним люстраційним заходом в країнах Центральної та Східної 

Європи, була заборона діяльності комуністичної партії і прийняття закону про 

реабілітацію жертв політичних репресій.  

Отже, революційна законність є історичним типом законності. Соціальне 

призначення її полягає в сприянні зміцненню і розвитку російського 

суспільного і державного ладу в умовах революційних перетворень, 

здійснюваних за допомогою “революційно-правового” регулювання суспільних 

відносин. У загальнотеоретичному плані революційну законність можна 

вважати за принцип суворого здійснення правових норм органами державної 

влади і управління. На розгляненому етапі радянської історії, становлення і 

розвитку радянської держави і стрижнем революційної законності було 

революційне правосвідомість і революційна доцільність.  

Крім того, революційна законність частіше за все висувалася на перший 

план державної політики стосовно конкретних умов революційного перебудови 

радянського суспільства, при цьому залежно від нових завдань змінювалися 

деякі форми і методи зміцнення законності, але сутність незмінно залишалася 

однією. Полягала вона у корінному «зламі» всієї юридичної системи, що 
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панувала за “старих” дореволюційних часів і розбудови нової “революційної 

законності”, яка, однак, знаходилася поза межами демократичного правового 

поля.  
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ІСТОРІОСОФСЬКЕ ПІДГРУНТТЯ ПІЗНАННЯ  

ІСТОРИЧНОГО ПРОЦЕСУ: СУЧАСНИЙ ВИМІР 

На початку ІІІ тисячоліття світова наукова думка досить стало 

знаходиться на постмодерному шляху осягнення світу. ЇЇ засадничі позиції 

ґрунтуються на пошуках можливих шляхів виявлення універсальних 

закономірностей буття. Проте багато в чому наука зайшла у так званий «глухий 

кут пізнання». І пов’язано це першочергово з повномасштабною формалізацією 

наукового знання, що базується на філософствуваннях. При цьому будь-які 

логічно-послідовні пропозиції окремо взятих науковців «світом «світил науки» 

відхиляються або ж сприймаються «у штики» [5].  

Така ж ситуація спостерігається й у лоні історичної науки. Справа у тому, 

що внаслідок «кантіанського перевороту» та відходу від позитивізму історики 

відмовилися від пізнання сенсу історії, тому й уявлення про «об’єкт об’єктів» 

(тобто саму історію, історичний процес) не мають. В першу чергу це 

пояснюється нерозумінням істориками необхідності пошуку гіпотетично 

існуючих надтривіальних законів історії. Проте на справі це прямо дискредитує 

історію як науку точну й гуманітарно-прикладну. Не зважаючи на це історичні 

кола віддали свій «невизнаний об’єкт» на розсуд філософів, котрі, на відміну 

від істориків, починаючи з І. Фіхте, задля пізнання історії «не потребують ані 

знань з історії, ані знань тих, хто її «пише» − істориків» [7, с. 3].  
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Філософські студії, на відміну від історичних, побачили глибинний сенс 

самої проблеми − вони історію окреслили в межах просторово-часової тяглості 

соціального тіла [2]. Проте потрібно розкрити приховані підвалини історичного 

процесу − механізм передачі історичної інформації (все того ж соціуму) у часі й 

просторі. На нашу думку, цей механізм потрібно «шукати» у єдиному законі 

передачі історичної інформації. І це спроможна зробити виключно нова 

методологія історії, заснована на основоположних принципах 

міждисциплінарного підходу − історіософія. 

Історія історіософії досить тривала, багатогранна й детально висвітлена у 

історіографії [1; 19], проте розуміється вона частіше за все не правильно. 

Пов’язано це з фундаментальною помилкою науковців XIX−XX ст., котрі 

відійшли від філологічних канонів виокремлення категоріального апарату 

науково-пошукової діяльності. Справа у тому, що не врахувавши закони 

семантики, філософи таку дефініцію як «історіософія» дуже часто 

ототожнюють з «філософією історії» (головним методом пізнання якої 

визначають історико-філософський аналіз [9]), або ж з релігійними 

філософствуваннями істориків про історію [16]. Саме через це та через 

пасивність самих істориків історіософія й до нині залишається у вигляді 

«концепту без концепції» [12, с. 35−40]. 

Не хотілося б влаштовувати пролегомену до історіософії, але 

етимологічно історіософію потрібно буквально розуміти як історичну мудрість, 

історичну філософію, метафізику історії, її онтологію. Тобто, виходить, що 

оскільки тільки історик здатний до осягнення історії через її «відчуття, 

переживання», «історія (як наука) без історіософії − це те ж саме, що тіло без 

душі» [26].  

Причина низки фундаментальних проблема сучасної науки криється у 

величезній градації світопізнавальних підходів (історизм, релятивізм, 

нерелятивізм, креаціонізм, антикреаціонізм, феноменологічний антропологізм 

тощо) [23] та їх явній, а не формальній, розмежованості. Самі ж науковці не 

мають бажання до «зближення та об’єднання концепцій і парадигм», а сама 

думка про це викликає у них когнітивно-гносеологічний дисонанс. 

На сьогодні лише історіософія здатна надати людству змогу пізнати 

сутність буття, яке необхідно розуміти як синонім історії − єдності 

інформаційно-енергетичного потоку, що собою поєднує у цілісну систему 

минуле, сучасне та майбутнє.  

На жаль, на сьогодні у середовищі як істориків, так і філософів історії, 

домінує два основних підходи до визначення історіософії. З одного боку, 

історики за історіософію вважають історіографічний аналіз [6], що є досить 

закономірним, проте алогічним. З іншого ж боку, більша частина істориків та 

практично всі філософи історії вбачають у історіософії філософський шлях 

герменевтичного осмислення творчості самих істориків − творців 

історіософських концепцій світобуття, при цьому парадоксально заперечуючи 

цим фактом самих же себе (твердження про повну ідентичність понять 

«історіософія» та «філософія історії»), таким чином зводячи сам 
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історіософський дискурс до абсурду. Фактично ж філософи, ототожнюючи 

історіософію з філософією історії, дуже часто визнають коріння першої у 

концепціях видатних істориків [3; 21, с. 5−7; 22, с. 370−373; 25].  

Не сперечаючись з класиком «методології історико-філософських 

досліджень» З. Каменським, хотілося б зазначити, що даний напрямок 

пошукової діяльності частіш за все та більш логічніше використовується 

істориками [15], що на основі історичної епістемології намагаються оперувати 

апріорними знаннями, тим самим народжуючи історіософеми [20, с. 21−29]. 

Досить часто історик може не усвідомлювати, але його творчість на 

підсвідомому рівні народжує історіософію (принаймні на початковому, 

елементарному рівні). Так, школа «Анналів» насправді заснувала новий, 

постмодерний напрямок методології історії, про який ми говоримо − нову 

історіософію, хоча при цьому сама історіософська дефініція жодним чином у 

творчості М. Блока, Ф. Броделя та Ж. Ле Гоффа не фігурувала [24, с. 115−142; 

25, с. 114−118]. 

Загалом же слід сказати, що відкидаючи слабкі сторони історіологічної 

концепції історики історика М. Кареєва [11], історіософію слід вважати за 

вчення про загальні принципи реконструкції загального історичного процесу, 

що засновується на філософській рефлексії істориків над історією, метою чого є 

пошук сенсу історії, конструювання цілісної моделі історичної тяглості 

соціального тіла й побудова закономірно-можливих обрисів майбутнього.  

При цьому її об’єктом є історичне буття [17], а предметом − 

закономірності, тенденції, загальні схеми та структури історичної реальності 

[18, с. 145]. 

З цього можна зробити висновок про те, що вихід на нові історико-

методологічні обрії надасть історичній спільноті, тим більше в умовах 

глобалізації, можливість перейти на новий рівень сцієнтичного сприйняття 

історичної реальності − до загальної (світової) історії [14, с. 11], для якої буде 

характерною діаметральна адиверсивна зміна фокусу історико-епохальної 

світоглядної домінанти [13, с. 5−6, 141, 142−143] з метою створення 

апроксимованої «глобальної пояснювальної схеми світу». Проте деякі філософи 

називають історіософію фактично «надуманою наукою, історично-

філософським забобоном», методологічно не здатною до прогнозування через 

свій месіоністський апокаліптично-есхатологічний песимізм [4, с. 72−73].  

Однак історіософська думка з часів М. Бердяєва, В. Зеньковського, 

М. Данилевського, В. Соловйова, К. Леонтьєва та інших пішла далі, стала 

посткласичною. Сьогодні шляхом полібінарного підходу, на основі 

фактологічного матеріалу історичної науки (історіографічного, світ-

системоного, історико-компаративного та етно-цивілізаційного аналізу) [8] та 

на базі концептуально-методологічного апарату філософії історії (евристично-

герменевтичного історико-феноменологічного аналізу) [10], використовуючи 

фізико-математичні методи прикладного типу (теорію контрольованого хаосу, 

багатофакторний та регресивний аналіз тощо), пізнати глибинно-абстрактні 

підвалини історії. Тобто, з’являється можливість утраквістичним шляхом 
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провести історико-філософський аналіз фізико-математичної моделі 

просторово-часового поля Всесвіту.  

Таким чином, застосування історіософії на практиці й верифікація 

історико-філософського аналізу дозволить на основі телеологізму та 

детермінізму наблизитися до конструювання семіологічної моделі історичного 

буття світу − матриці історії, а також надасть можливість виокремити 

історіософтвер. Це, своєю чергою, закономірно ставить під питання 

правомірність використання у філософії історії методу історико-філософського 

аналізу (доречніше замінити на філософсько-історичний аналіз) [12, с. 10], а 

також основоположного принципу сучасної науки − історизму, який, можна 

припустити, буде замінено на «новий історизм» [27] − принцип історіософізму, 

сутність якого полягає у тому, що хоч людина і не може глобально змінити хід 

історії (впливати на сучасне та майбутнє), людство все одно продовжує бути 

головною діючою особою історії, її суб’єктом.  
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РЕМІНІСЦЕНТНІСТЬ ІСТОРІЇ ТА ІСТОРИЧНІ ПАРАЛЕЛІ 

Історичні цикли характеризують закономірну нерівномірність, 

повторюваність, ритмічність історичного процесу. Мова йде не про окремі 

сторони життя суб’єктів і об’єктів історичного процесу (що відображається в 

демографічних, освітніх, науково-технічних та ін циклах), а про їх сукупну 

взаємодію, що породжує нову якість – ритм розвитку суспільства в цілому в 

тому чи іншому просторовому вимірі (регіон, країна, континент), яке справляє 

зворотний вплив на хід кожного з перерахованих вище приватних циклічних 

процесів. 

Можна сформулювати деякі загальноісторичні закономірності циклічної 

динаміки: 

По-перше, хід історичного процесу носить нерівномірний, хвилеподібно-

спіралевидний характер. Період від зародження якої-небудь суспільно-

історичної системи до її загибелі (або радикального перетворення) є її 

життєвим циклом. Його внутрішня структура включає ряд послідовно 

змінюючих одна одну фаз: зародження в надрах старої системи, внутрішній 

розвиток; поширення, перетворення на переважну систему; зрілість, коли 

повною мірою виявляються притаманні даній системі риси; «старіння», 

наростання протиріч, вступ в кризу; нарешті, фаза відмирання. Йдеться про 

типову схему, яка в окремих випадках може модифікуватися і деформуватися. 

По-друге, історія поліциклічна: один на одного накладаються, 

взаємодіючи, історичні цикли різної глибини і тривалості. При цьому кожен 

історичний цикл має свою траєкторію руху; але водночас він несе на собі 

відбиток циклів інших часових горизонтів. На кожну фазу більшого по 

тривалості циклу накладається декілька більш коротких циклів. 

По-третє, між двома суміжними історичними циклами лежить перехідний 

період, який характеризується кризою і «відмиранням» відживаючої свій вік 

системи, «народженням» нової, посиленням хаотичності історичного процесу. 

У цей період розпадаються імперії і держави, відбуваються війни, 

погіршуються рівень і умови життя людей. Однак з хаосу поступово з'являється 

нова впорядкованість, що виражає зміст чергового циклу; перехідний період 

завершується з його утвердженням й бувають різної тривалості – від декількох 

місяців для короткострокових циклів, декількох років для середньострокових і 

довгострокових до декількох десятиліть і навіть століть для цивілізаційних 

циклів. 

По-четверте, циклічний підхід дає можливість по-новому поглянути на 

історичний час, що вимірюється кількістю історичних подій за одиницю 

календарного часу. Біг історичного часу нерівномірний по фазах циклів. Він то 

сповільнюється в фазах зрілості і застою, то прискорюється в часи криз і 

революційних змін, зростаючої нестійкості в динаміці системи. Маючи це на 

увазі важко заперечувати закономірність прискорення темпів історичного 
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прогресу, скорочення тривалості життєвого циклу кожної наступної цивілізації 

в порівнянні з попередньою, а значить, – тривалості фаз циклів і перехідних 

періодів. 

По-п’яте, вимірювання ритму світової історії вимагає визначення 

географічних епіцентрів, за якими ведеться відлік історичного часу. Кожна 

країна має свій історичний час, неповторну траєкторію руху. 

У часовому аспекті за тривалістю можна виділити такі історичні цикли: 

1. Короткострокові цикли охоплюють кілька років на тому чи іншому 

витку історичного прогресу, не змінюючи істотно долю країни, світу. 

2. Середньострокові (10–20 років) цикли пов'язані зі зміною періодів 

активної діяльності поколінь людей, оновленням поколінь машин, змінами в 

політичному ладі, формуванням і розвитком міжнародних союзів і т.п. 

3. Довгострокові, піввікові історичні цикли збігаються з 

кондратьєвськими «довгими хвилями» в економічному і технологічному 

розвитку і пов'язані з якісними зрушеннями в глибинних пластах життя 

суспільства, переходом до нового технологічного укладу, змінами в 

економічному, соціальному, політичному житті, вступом цивілізації в черговий 

етап свого розвитку [3]. 

4. До більш високого рівня циклічної динаміки суспільства можна 

віднести цивілізаційні цикли, що виражають ритми зміни світових цивілізацій і 

знаменують корінні перетворення в суспільстві. 

5. У науковій літературі висловлюються гіпотези про існування найбільш 

тривалої форми циклічної динаміки суспільства – тисячолітніх циклів (кінець 

XX в. Може характеризуватися вступом суспільства в перехідний період до 

нового суперциклу, першим ступенем якого стає постіндустріальна 

цивілізація). 

На відміну від кондратьєвських циклів, які приблизно однакові для всіх 

країн, інші цикли можуть в різних країнах трохи відрізнятися (наприклад, 

середньострокові цикли можуть коливатися від 10 до 20 років і т.д.). 

Для Росії, наприклад, характерні дванадцятирічні середньострокові 

цикли: 1905 р. (перша Революція) – 1917 р. (друга Революція) – 1929 р. 

(«Великий перелам») – 1941 р. (початок Великої Вітчизняної війни) – 1953 р. 

(смерть Сталіна) – 1965 р. (початок брежнєвського правління) – 1977 р. (нова 

радянська конституція) – 1989 р. (шахтарські страйки) – 2001 р. (початок 

Путінського правління) [5]. 

Також дати чотирьох вторгнень радянських військ в зарубіжні країни: 

Східна Європа (1944), Угорщина (1956), Чехословаччина (1968) і Афганістан 

(1979) відстають один від одного на 11–12 років [4].  

При цьому впадає в очі, що події 1956 і 1968 років практично ідентичні 

один одному по суті (вторгнення на територію, підпорядковану впливу СРСР 

після Другої Світової війни, з метою придушення повстань, які там 

спалахнули). Події ж 1944 і 1979 років, маючи ряд спільних рис (вторгнення на 

принципово нову територію, пов’язане ні з короткочасним повстанням, а з 

тривалими воєнними діями), по ряду інших прямо протилежні одна одній: 

вторгнення до Європи в 1944 р. завершувало тривалу війну, ініційовану 
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іноземним агресором, і призвело в результаті до зростання міжнародного 

авторитету СРСР; вторгнення в Азію в 1979 р. починало тривалу війну, в якій в 

ролі агресора виступав Радянський Союз, що стало в результаті однією з 

причин його розпаду. 

Для Німеччини ж більш характерним є середньостроковий цикл 

тривалістю в 15-16 років, в який укладаються створення Німецької Імперії в 

1871, революція і республіка в 1918, прихід до влади Гітлера в 1933 і розпад на 

НДР і ФРН в 1949, хоча 1886/87 і 1902 / 03 роки пройшли для Німеччини 

відносно спокійно [6]. 

Розглядаючи події, які пройшли через певний проміжок часу – цикл, 

можна побачити їх аналогічність (провести паралелі між ними). 

Метод історичних паралелей – це метод, застосовуваний насамперед при 

узагальненні колишнього історичного досвіду в його зіставленні з 

сьогоднішнім. Певною мірою цей метод являє собою модифікацію 

загальнонаукового методу аналогії. Але, при цьому варто враховувати, що в 

історичному процесі немає повної повторюваності подій і явищ [2]. 

Наприклад, аналогія 1917–1991 рр. (74-річний цивілізаційний цикл – 

характерний для Росії). 

Аналогія досить очевидна, хоча і не є повною. 1917 – кінець третього 

етапу розвитку російської державності, 1991 – кінець четвертого (в історії Росії 

існують певні періоди в її розвитку, відокремлювані між собою кризами, 

перехідними етапами. Таких періодів, щодо закінчених втілень російської 

державності було виділено чотири: Київська Русь, Московська держава, 

Російська імперія і Радянський Союз). 1917 р. – крах Росії як великої держави, 

відомої як Російська імперія, 1991 р. – крах Росії як великої держави, відомої як 

Радянський Союз. 

Розвиток подій у проміжку між 1917 та 1991 рр. багато в чому схожий. 

Якщо на початку року центральний уряд, що уособлює собою старий режим, 

зберігає дуже істотний вплив, до кінця року воно втрачає будь-яку дієздатність. 

Влада переходить від помірних реформаторів до прихильників найбільш 

радикальних і негайних перетворень (якими в 1917 р. були більшовики, а в 

1991 р. ліберали, що склали уряд Гайдара, зі своєю «шоковою терапією»). 

Люди, які прагнуть зберегти велику державу, організовують заколот, який 

провалюється (влітку 1917 це був заколот Корнілова, а влітку 1991 – путч 

ДКНС). Функції управління державою беруть на себе паралельні структури, які 

раніше були створені для того, щоб представляти владу на місцях (в 1917 – 

ради, в 1991 – ті ж місцеві ради, органи влади міст і автономних республік, 

мерії і республіканські парламенти). 

Остаточний «демонтаж» старих інститутів був проведений без участі 

населення країни і всупереч його волі (у 1991 р. було Біловезьку угоду, яку 

підписали три людини(президенти), і оголосили про неї, як про факт, 

проігнорувавши при цьому результати референдуму про збереження Союзу, а в 

1918 більшовики розпустили Установчі збори незабаром після їх обрання на 

запланованих раніше виборах). При цьому 1918–1920 рр. і 1992–1993 рр. – 

період нестабільності і революційних перетворень, під час якого більшовики 
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перемагають у громадянській війні і проводять націоналізацію, а Єльцин 

розстрілює Верховну Раду і проводить лібералізацію і приватизацію, суть яких 

зводиться до зміни господарів власності і грошових коштів. І більшовики, і 

ліберали починали під схожими гаслами – Росія є забитою і відсталою 

державою, в чому провина колишнього режиму, Росія пригнічувала інші 

народи, чому потрібно покласти край, Росії потрібна термінова модернізація і 

звернення до передового європейського досвіду.  

Період же 20-х рр. ХХст. (НЕП) відповідає період єльцинізму, в країні 

«відлига» і відносна свобода, найбільш помітні політичні фігури відтісняються 

від влади (такі, як Гайдар, Троцький і т. п.). Країною править певне коло осіб 

(колишні соратники Леніна чи коло наближених до Єльцина олігархів). 

Відмінності: якщо більшовики в своїх діях спиралися на широкі верстви 

народу, на маси і проводили політику, яка переслідувала забезпечення інтересів 

мас і країни в цілому, то соціальною базою лібералів була нечисленна група, 

олігархічна група, в результаті чого реформи лібералів вилилися в руйнівні для 

країни в цілому і для більшості її населення перетворення; якщо реформи 

більшовиків в цілому були дуже успішні, в 20-ті роки були здійснені глобальні 

кампанії по боротьбі з неписьменністю (лікнеп), безпритульністю, реалізована 

програма електрифікації Росії (ГОЕЛРО), була проведена ефективна 

економічна реформа (НЕП), що дозволила до 1929 р. досягти довоєнного рівня 

виробництва, то в 90-ті результати реформ були прямо протилежні – падіння 

рівня освіти, повний занепад профтехучилищ, в школи перестають надходити 

кошти на навчальні посібники та обладнання. У 90-ті рр. ХХ ст. різко падає 

рівень промислового виробництва, особливо страждає від цього те саме 

виробництво товарів народного споживання, розвиток якого висувався як 

першочергова мета реформ: якщо виробництво в нафтовидобутку на 1996 р. 

впало на 30%, то в легкій промисловості – на 95%, тобто в 20 разів.  

Загалом до кінця 20-х і до кінця 90-х рр. ХХ ст. правлячі кола стають 

перед необхідністю переходу з вирішення своїх класових завдань до вирішення 

загальнодержавних завдань. Береться курс на реалізацію «національних 

проектів» – подвоєння ВВП В. Путіна й індустріалізація Й. Сталіна. Одночасно 

посилюється внутрішньопартійна боротьба. Фактична влада перетікає в апарат 

ЦК компартії (при цьому головною фігурою стає ген. секретар) і, відповідно, в 

адміністрацію президента РФ. Починається зміцнення вертикалі влади. 

Береться курс на усунення з політичної сцени найбільш впливових самостійних 

фігур, в 1929 р. позбавлений радянського громадянства і висланий з країни 

Л. Троцький, при В. Путіні за кордоном виявляються «біглі олігархи» 

(Березовський, Гусинський, Невзлін та ін.).  

Паралельно з цим і на початку радянських часів, і за часів розбудови РФ, 

влада встановила повний контроль над ЗМІ. Влада проголошує боротьбу з 

саботажем, шпигунством (Й. Сталін), екстремізмом, фашизмом (В. Путін), 

особливу увагу влада приділяє необхідності захисту від загрози ззовні, від 

ворогів, діючих за кордоном (троцкісти і міжнародні терористи), від не надто 

дружніх країн (німецькі фашисти і американські імперіалісти). Однак 

незважаючи на зміну курсу, розпочаті реформи продовжують доводитися до 
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логічного кінця, влада проводить остаточний «демонтаж» залишків 

дореволюційної системи, намагаючись вибудовувати повністю нову структуру 

– згортається НЕП, починається примусова колективізація, навіть після 

голодоморів вона все одно триває, з використанням вже економічних методів 

примусу, у вигляді податків, економіка перекладається на планові рейки, саме 

за Сталіна починаються «п’ятирічки» і т. п.; тривають реформи в інтересах 

олігархії та ін [1]. 

Історичні паралелі можна провести як між подіями, які відбувались в 

межах однієї країни, так і між подіями, що відбулись в різних країнах в різний 

час (ремінісцентність), наприклад, революціями (Французька та Жовтнева) та 

ін.  

Провівши паралелі між історичними подіями і спираючись на історичні 

цикли, ми можемо спрогнозувати найближче майбутнє, побачити минулі 

помилки в аналогічних ситуаціях і не зробити їх знову, передбачити майбутню 

світову кризу, тому, що згідно з прогнозом Кондратьєва, цей цикл 

наближається до критичної точки(0), переходячи в нову фазу - депресії. 
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ЗНИЩЕННЯ ВЕТЕРАНІВ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ  

В УМОВАХ ТАБОРУ «ВАЛААМ»: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД 

Сьогодні світова спільнота під поняттям “геноцид” розуміє як 

цілеспрямовані дії з метою знищення повністю або частково окремих груп 

населення чи цілих народів за національними, етнічними, расовими або 

релігійними мотивами. З 1948 р. геноцид вважається міжнародним злочином, 

але у обмеженому розумінні. Офіційна політика винищення у Радянському 

Союзі за класовим чи соціальним походженням (куркулів, царських офіцерів 
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тощо) була частково винесена за дужки цього означення геноциду. За часів 

Й. Сталіна щодо українців проводилися цілеспрямовані дії з метою їх повного 

або часткового знищення (або знешкодження) саме за етнічно-національними 

мотивами [1].  

Одним із проявів геноциду у СРСР стало так звана «зачистка інвалідів». У 

жодній із промов Й. Сталіна воєнної й повоєнної доби не згадується величезна 

армія людей з обмежиними можливостями − інвалідів війни. Саме існування 

скалічених ветеранів було немов би докором і, можливо, навіть загрозою 

режиму й його вождю, який вважав славну перемогу своєю власною заслугою. 

Інваліди війни не надто вписувалися в сонцесяйну картину воєнного тріумфу, 

оскільки поряд із мільйонами полеглих вони надто очевидно «втілювали» ту 

жахливу ціну, яку заплатили народи СРСР за Перемогу [2]. Існують дані, згідно 

з якими навесні 1945 р. на території всього Радянського Союзу налічувалося 

близько 2 млн. інвалідів війни. А оскільки після завершення радянсько-

німецької війни до цієї цифри додалися демобілізовані, репатрійовані й 

партизани, то кількість інвалідів мала б суттєво перевищувати цей показник. 

У 1949 р., напередодні святкуванням 70-річчя Й. Сталіна, у СРСР були 

розстріляні фронтовики − інваліди Другої світової війни. Частину з них 

розстріляли, а частину вивезли на далекі острови Півночі та у глухі кути 

Сибіру. Одним з таких місць «збору» став табір «Валаам», що розташовувався 

на острові Валаам (північна частина Ладожського озера), куди протягом 

1950−1984 рр. звозили інвалідів війни (його було засновано за вказівкою 

Верховної ради Карело-Фінської РСР у 1950 р.). Знаходився він у старих 

монастирських будівлях й був ліквідований 1984 р.  

У «Валаам», так само, як і на Соловки чи Каспій, з терен всієї Країни Рад, 

щоб не псували «радянсько-соціалістичний” ландшафт і не бентежили 

громадськість, засилали ветеранів-інвалідів (від безногих і безруких, до 

олігофренів і туберкульозників). Зазвичай їх збирали за одну ніч з усього міста 

спеціальними нарядами міліції та держбезпеки, відвозили на залізничні станції, 

вантажили в теплушки типу «ЗК» і відправляли у спеціальні «будинки-

інтернати» (насправді повноцінні в’язниці), де у інвалідів відбирали паспорти і 

солдатські книжки й, фактично, переводили у статус карних злочинців з 

ГУЛАГу. 

Загалом же на острові коїлися страшні речі. Так, у 1952 р. з усієї країни 

туди звезли убогих і калік і залишили помирати. Деякі художники-

нонконформісти зробили собі кар’єру, малюючи в келіях людські обрубки. 

Будинок-інтернат для інвалідів та престарілих став чимось на зразок 

«соціального лепрозорію» − там, як і на Соловках сталінських часів, містилися 

в ув’язненні «покидьки суспільства». За неофіційною інформацією існує точка 

зору, що такого роду жахливу нелюдську акцію, можливо операцію «Острів», 

організував особисто маршал Радянського Союзу, герой війни Г. Жуков або 

принаймні сприяв їй, будучи протягом 1955−1957 рр. міністром оборони СPСР 

(оскільки операція розпочалася у 1948 р., можливо на той момент ще 

неофіційно) [3].  
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Вивезення інвалідів війни мало тотальний характер “зачистки” усього 

СРСР він “соціального тягаря, ярма”, що не пускало Кремль на вищий, 

комуністичний щабель розвитку. При цьому інваліди намагалися пручатися, 

проте чинили лише пасивний спротив: хтось втікав до лісів й переховувався 

відрадянської влади, а хтось накладав на себе руки. Не зважаючи на це 

“вивозили” навіть “самоварів” − людей без рук та ніг. У подальшому, такі 

нещасні помирали від голоду, холоду чи зневоднення, від хвороб та анти гігієни 

тощо [4].  

Тих, хто потрапив на «Валаам», легко охоплював «острівний синдром», 

особливо коли закривалася навігація на Ладозькому озері (там вона відкрита 

всього 5 місяців на рік) − вони назавжди втрачали зв’язок з зовнішньому світом 

та надії на спасіння. На сьогодні підтверджено смерть на Валаамі всього 

лишень 50 ветеранів війни , за весь час його існування з 1948 по 1984 рік [5]. 

Відомо й те, що близько чверті з тих, хто виїхав з валаам, примусово 

поверталися назад. Однак точних списків, на жаль, не існує. Історики можуть 

опрацьовувати тільки свідоцтва про смерть ветеранів-інвалідів. 
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КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ У ОРБІТІВ 

ВПЛИВІВ СРСР (1945-1951 РР.): ОКУПАЦІЙНИЙ РЕЖИМ ЧИ ЗОНА 

РАДЯНСЬКОЇ СПІВДРУЖНОСТІ 

Станом на 1944 р. радянські війська почали свій “визвольний похід” 

(контрнаступ) до Європи. Першою звільненою країною була Польща. Після її 

звільнення на її території встановилася радянська диктатура. ЇЇ долю у 

подальшому розділили й Румунія, Югославія, Греція, Болгарія, Східна 

Німеччини та Чехословаччина.  

На сьогодні, в умовах загострення геополітичної ситуації у стосунках між 

Сходом та Заходом, світова та вітчизняна суспільна свідомість, намагаючись 

визначитися з поняттям «окупація», дуже часто спирається на інше, не менш 

важливе поняття – «новий порядок». При цьому зазвичай за аргументаційну 

базу береться окупаційний режим, що встановлювався на окупованих 

http://www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=2296
http://www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=2296
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територіях країнами «вісі Берлін − Рим – Токіо» за часів Другої світової війни. 

При цьому необхідно розуміти, що, наприклад, німецький та японський «новий 

порядок», мав три закономірних складових: 1) новий поділ світу на сфери 

впливу між агресивними союзниками; 2) експлуатація окупованих територій 

(створення бази колабораціонізму й вивезення природних та людських 

ресурсів); 3) масовий терор (засновувався на расизмі й дуже часто 

супроводжувався актами тотального геноциду).  

Якщо враховувати, що у 1945 р., з одного боку в світі запанувала 

Ялтинська система міжнародних відносин, а з іншого, розпочалася «Холодна 

війна». Дане геополітичне явище супроводжувалося розколом світу на два 

антагоністичних військово-політичних табори: капіталістичний та 

соціалістичний.  

Тобто, якщо скористатися методом накладання різних історичних 

ситуацій одна на одну (мається на увазі порівняння гітлерівського «нового 

порядку» та повоєнної радянської «пролетарської диктатури» / «соціалістичної 

демократії»), то виходить, що, фактично, перша обов’язкова складова «нового 

порядку» Й. Сталіним була виконана − було впроваджено у життя новий поділ 

світу, − Польща, наприклад, отримала значні території Німеччини.  

Що ж до другого складника, то офіційних фактів, які б підтвердили, що 

країни-члени РЕВ та ОВД використовувалися СРСР як «сировинний придаток», 

немає. Натомість Радянський Союз сам допомагав своїм союзникам як 

грошово-матеріально (не зважаючив тому числі й на Голодомор власного 

населення у 1947 р.), так і військово-політично (навіть країнам Азії та Африки, 

що “співчували” соціалістичним ідеям: Єгипту, Сирії, Іраку, Алжиру, М’янмі, 

Кампучії (Камбоджі) та Бангладеш).  

І, стосовно третього складника «нового порядку», то так, насправді, 

«випливає» дуже багато фактів, що підтверджують наявність масового терору 

та репресії з боку радянських «визволителів» по відношенню до «визволених» 

буржуазно-націоналістичних елементів» (за радянською термінологією тієї 

доби − інакодумців та космополітів) [3]. 

Якщо деталізувати та розширювати доказову базу, слід сказати, що 

відразу по завершенню Другої світової війни країни-переможці почали розділ 

світу на сфери впливу. СРСР «відновив» довоєнні країни Європи і встановили 

там формальну пролетарську диктатуру (реально ж влада знаходилася в руках у 

націонал-більшовицьких колаборантів). Проте це не знайшло підтримки 

В. Черчилля, котрий почав розробку плану «Немислиме», метою якого було 

втримання агресора – СРСР і «витуриння» радянських військ зі Східної Європи. 

Але цей план не був схвалений з США, оскільки Пентагон вважав цей план 

явним самогубством.  

Влітку 1945 р. новим прем’єр-міністром Великобританії став лейборист 

Клемент Єттлі, котрий намагався налагодити відносини з Радянським Союзом. 

Але в кінці року відносини між Англією та СРСР різко погіршилися у зв’язку з 

відмовою Й. Сталіна припинити окупацію Північного Ірану. У рамках 

«іранської кризи» у 1946 р. англійський генштаб продовжив розробку операції 

«Немислиме», залучивши до планування США і Канаду. У вересні відбулася 
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зустріч між фельдмаршалами Д. Єйзенхауром та Г. Монтгомері. Внаслідок 

цього вони прийшли до висновку, що Червону Армію в даний момент 

перемогти не можливо. Тобто, виходить, що з точки зору «цивілізованого» 

західного капіталістичного світу, СРСР все ж таки насправді, реально захопив 

країни Східної Європи, фактично окупував їх. 

Після всіх цих подій 5 березня 1946 р. у м. Фултоні (США) В. Черчильл 

проголосив свою відому промову, у якій йшлося буквально наступне: «Від 

Щеттіна на Балтиці до Трієста над Європою спустилася «залізна завіса». Після 

цього офіційно почалася «Холодна війна». 

У 1949 р. було підписано і створено два блоки: РЕВ (Раду економічної 

взаємодопомоги), до якої входили: Албанія, Болгарія, Угорщина, В’єтнам, 

ЕНДГ, Куба, Монголія, Польща, Румунія, СРСР, НДР, Чехословаччина і, 

частково, Югославія. Головною цілю цієї організації була економічна допомога 

для союзників СРСР. Паралельно з цим було створення блок НАТО, до якого 

увійшли: США, Канада, Ісландія, Великобританія, Франція, Бельгія, 

Нідерланди, Люксембург, Норвегія, Данія, Італія і Португалія. Ця організація 

була створена для захисту від агресій з боку СРСР і її союзників. Всі ці події 

допомагають нам зрозуміти основну політику СРСР, його геополітичний задум. 

Під час цих подій шляхом пришвидшеної радянізації у країнах Східної та 

Центральної Європи відбувалися вкрай радикальні адміністративні, суспільно-

політичні, соціально-економічні та культурно-освітні зміни [1]. 

Дивлячись на всі приклади приходу до влади прорадянських комуністів у 

країнах регіону, що висвітлюється, ми можемо аргументовано стверджувати 

про незаконний характер встановлення радянських «маріонеткових» режимів, 

що були мініатюрними національними копіями сталінізму. При цьому дані 

режими вчиняли масові репресії і розстріли опозиціонерів та «класово ворожих 

елементів». Лише у Греції населення не підтримало місцевих комуністів і 

підняло загальнонаціональне повстання, отримавши підтримку Великобританії 

й США.  

Також прикладом країни, що чинила спротив радянізації «по-сталінськи», 

була Югославія. Й. Тіто не дозволив розміщення радянських військ на теренах 

країни і не мав бажання втручатися у конфлікт між СРСР і США. Він обрав 

повну ізоляцію від зовнішнього світу, що розпочалася з 1956 р. Югославський 

диктатор розумів, що ідея «світової перманентної революції» не життєздатна, а 

сам факт побудови комунізму в усьому світі має утопічний характер [2].  

У той же час були й країни лише частково соціалістичні, такі, як, 

наприклад, НДР. В цій країні було створено двопалатний парламент, у якому 

була представлена не тільки місцева комуністична партія, а й інші політичні 

сили (навіть не зважаючи на те, що кількість їхніх голосів була дуже 

незначною). Крім того, там не було створено колгоспів, натомість була 

проведена земельна реформа, що нагадувала капіталістичну реформу. До 

1960 р. НДР очолював президент, обираємий парламентом. Це також було 

відгуком капіталістичного минулого. Лише після смерті В. Піка посаду 

президента було замінено на голову державної ради, що було більш схоже на 

«запізнілу» радянізацію» Східної Німеччини. 
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На завершення хотілося б сказати про те, що якщо припустити, що СРСР 

все ж таки окупував Південно-Східну та Центральну Європу, то рано чи пізно 

окуповане населення повинно було просто зобов’язане повстати проти 

«комуністичного радянізму». Так і сталося в НДР у 1953 р., в Угорщині у 

1956 р. та, особливо, в Чехословаччині, де у 1968 р. закономірно відбулася 

«празька весна», що мала на меті повалення «реального соціалізму з «людським 

обличчям» і встановлення нового курсу у країні в рамках “природного 

(нормального) соціалізму». На жаль, всі подібного роду виступи були 

придушені Москвою. І лише у 1989−1990 рр., внаслідок горбачовської 

«Перебудови», соціалістичний табір вразили «оксамитові революції» й він 

зазнав повного краху. 

Судячи з усіх вищенаведених фактів, можна сказати, що на території 

Південно-Східної та Центральної Європи протягом 1944−1990 рр. було лише 

частково встановлено комуністичний режим, який мав тотальний характер і 

підтримувався міським самоврядуванням, але не підтримувався народом. Тому 

його можна вважати за повноцінний окупаційний режим. 
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ФРАЗЕОЛОГІЗМИ У ТВОРЧОСТІ  

ТАРАСА ГРИГОРОВИЧА ШЕВЧЕНКА 

Фразеологізми являють собою золотий фонд нашої мови, добірні ґатунки, 

що посилюють, прикрашують, збагачують семантично і стилістично форми 

вислову. 

Фразеологізми – це вияв глибокої народної мудрості. Східні народи 

назвали їх «цвітом мови», а слов’янські – «крилатими словами». Сам народ 

говорить про них: «Пословиця вік не зломиться» [4, с.198], «Пословиця – 

околиця, ніколи не обломиться, око не виколе, а до серця проситься» [3, с. 307].  

Велика кількість фразеологізмів походить з української мови. Це 

невід’ємна частина нашого життя. Більшість крилатих
 
висловів походить із 

творчості видатних письменників: Михайла Коцюбинського, Бориса Грінченка, 
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Григорія Квітки-Основ’яненка − щоб розбавити свою мову яскравими фарбами, 

зробити її з прісної на приємну і смачну для сприйняття. М. Горький 

схарактеризував фразеологічні одиниці з погляду майстра художнього слова: 

«Взагалі прислів’я і приказки зразково формують весь життєвий, соціально-

історичний досвід трудового народу, і письменникові абсолютно необхідно 

знайомитися з матеріалом, що навчить його стискати слова, як пальці в кулак, і 

розгортати слова, міцно стиснені іншими, розгортати їх так, щоб було оголено 

сховане в них»
 
[2, с. 311]. 

Т. Шевченко є одним із найяскравіших прикладів у використанні 

влучних, гострих фраз. Багато рядків із його поем, віршів стали широко 

вживані серед людей. Шевченко дав неперевершені зразки фразеологізації 

поетичних контекстів. При цьому він творчо використав народні 

фразеологізми: переробляв їх, перетворював, видозмінював, розгортав на їх 

основі окремі місця поезій або цілі поезії [1, с. 134]. Народна фразеологія, яка в 

поета часто зливається з його власними афоризмами, стає засобом розкриття як 

художнього, так і соціально-політичного кредо поета, перетворюється у 

невід’ємний художній компонент вираження його революційних ідей. Народні 

фразеологізми у творах Шевченка часто мають глибоко філософське й разом із 

тим гостро соціальне забарвлення. Наприклад: 

«Все йде, все минає і краю немає»; «Тяжко жить на світі, а хочеться 

жить» («Гайдамаки»),  

«Не дай, боже, в багатого і пить попросити» («Сова»), 

«Усі на сім світі — царята і старчата — Адамові діти» («Сон»), 

«Нема раю на всій землі, Та нема й на небі» («Не завидуй багатому»), 

«Бо хто не вміє заробить, То той не вмітиме й пожить» («Сліпий»), 

«У всякого своє лихо, І в мене не тихо» («Холодний яр»).  

Основні мовні джерела великий народний поет черпав із скарбів 

фольклору живої розмовної мови. Він відібрав від загальної народної мови все 

найбільш яскраве, розкрив у своїй творчості багатство, гнучкість, красу 

милозвучність українського слова.  

Актуальність дослідження полягає в тому, що фразеологічні одиниці з 

Шевченкових творів було порівняно з перекладом на російську. 

Метою цієї статті є розкриття думки, що перекладені російською мовою 

твори Т. Шевченка з використанням фразеологізмів через різну образну 

символіку, різні лексичні, граматичні, стилістичні можливості української і 

російської мовних систем частіше за все втрачають свою «крилатість». 

Результати мовних досліджень показали, що Кобзар за допомогою 

милозвучності української мови та вміння «оголювати приховане в словах» не 

був перевершений в жодному перекладі російською.  

Відтворення українських фразеологічних одиниць російською мовою, у 

тому числі крилатих висловів, належить до складних питань як в теоретичному, 

так і в практичному плані. У багатьох випадках крилаті вислови Т.Г. Шевченка 

відтворені російською мовою вдало, талановито, і в російській мові вони 

звучать як афоризми. 

І мене в сім’ї великій, 
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В сім’ї вольній, новій, 

Не забудьте пом’янути 

Незлим тихим словом. 

И меня в семье великой 

В семье вольной, новой, 

Не забудьте – помяните  

Добрым, тихим словом. 

   (переклад О. Твардовського) 

Однак часто вдало відтворити Шевченкові крилаті вислови російською 

мовою просто неможливо. Синонімічні засоби української мови легко можуть 

бути передані російською, проте звукопис фрази, її музикальність майже 

повністю втрачається, і крилатість Шевченкового вислову, на жаль, 

нівелюється.  

Все йде. Все минає – і краю немає. 

Все в мире проходит. Живет – умирает (переклад О. Твардовського). 

Деякі семантичні зміщення в російсько-українській синоніміці 

призводять до неточного змісту вислову і знищують його «крилатість». 

Ой три шляхи широкії 

Докупи зійшлися… 

Ой как вместе три широких 

Дороги сошлися. 

  (переклад М. Ісаковського) 

Російські слова в українському тексті Т. Г. Шевченка зникають в 

російському перекладі і, закономірно, емоційний заряд крилатого вислову 

знижується. 

Та Отечество так любить, 

Так за ним бідкує… 

А уж родину так любит, 

Так душой болеет… 

  (переклад В. Державіна) 

Якщо в російській мові немає відповідника до зменшено-пестливого 

слова, яке входить у фразеологічний вислів, то і в такому разі втрати відчутні 

(Однаковісінько мені. До этого нет дела мне – переклад В. Звягінцевої). 

Шедевр лірики Шевченка «Садок вишневий коло хати» для перекладів є 

одним з найскладніших творів. Навіть сама назва вірша, ставши крилатою, не 

може бути точно відтворена російською мовою, бо український «садок» - це не 

«садик» по-російському. Тому російський варіант «Вишневый садик возле 

хаты» в перекладі М. Ушакова все-таки досить віддалений від оригіналу.  

Багато перекладів були невдалими не тільки через втрачену крилатість, 

але й тому, що фрази спотворюються, втрачається родзинка висловів. Є 

випадки в яких значний опір відтворенню становлять неідентичність 

граматичних форм в українській і російській мовах. Виходячи з цього, 

відбувається зміна слів та милозвучності, хоча зміст залишається тим самим. 

Здавалося б, невеличка зміна сполучникового речення безсполучниковим 

нібито зберігає загальну тональність вислову, однак сарказм у фразі зникає. 
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Од молдаванина до фіна 

На всіх язиках все мовчить, 

Бо благоденствує!  

От молдаванина до финна 

На всех языках все молчит: 

Все благоденствует! 

   (переклад П. Антокольського) [5, с. 52-54] 

Отже, Тарас Григорович створив зразки, які не тільки стали 

фразеологізмами на літературному полі, а навіть увійшли до загальнонародного 

фонду поряд із суто народними. Ці мовні одиниці в його творчості мають 

настільки неповторний характер, що жодна з них не була відтворена ідеально 

іншою мовою. І що також вагомо, схожих митців, яким би вдавалося так само 

вдало використовувати фразеологізми, мабуть, буде важко знайти.  
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СПЕЦИФІКА УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ПЕРІОДУ БАРОКО 
 

Існує... краса, що ґрунтується... 

 на неповному сприйнятті, на таємничості,  

яка ніколи цілком не розкриває свого обличчя,  

на загадковості, яка щомиті набуває іншого вигляду. 

   Г. Вельфлін 

XVII століття стало надзвичайно важливою віхою в культурно-

історичному розвитку людства. З одного боку, його можна вважати своєрідним 

підсумком попередньої великої історичної епохи − Відродження, а з іншого − 

періодом, коли окреслювались нові, суголосні тогочасним історичним умовам 

шляхи та перспективи розвитку суспільства, формувалися ті соціально-

економічні, політичні, культурні традиції й морально-етичні цінності, які 

заклали підвалини нової європейської цивілізації. І на основі всіх цих 

показників сформувався новий напрям у мистецтві – бароко [3, с. 48]. 



303 

Модерному явищу XVII−XVIII ст. належить важливе місце у поступі 

європейської культури. Термін «бароко» запровадили в період Просвітництва 

для позначення певного типу європейського живопису і скульптури. Спочатку 

він означав лише декорації, незвичайні прикраси. Потім поширився на 

архітектуру, в якій спостерігалися відмінності від класичних форм, а згодом 

охопив й інші види мистецтв, у тому числі й літературну творчість.  

Західноєвропейська література XVII ст. з її вишуканими епітетами, 

панегіриками, барвистою мовою була віднесена до бароко. Домінуючим 

принципом естетики бароко стала ілюзорність. Література має не тільки нести 

освіту в маси, але й створювати в них певну ілюзію. Читача треба буквально 

приголомшувати, змушувати дивуватися, а це можна здійснити за допомогою 

введення до твору дивних картин, незвичайних сцен, нагромадження образів, 

красномовства героїв [4, c. 163]. 

Художня система бароко надзвичайно складна, їй властиві мінливість, 

поліфонічність, ускладнена форма. Література бароко характеризується 

поєднанням релігійних і світських мотивів, образів, тяжінням до різних 

контрастів, складної метафоричності, алегоризму і емблематичності, 

прагненням вразити читача пишним, барвистим стилем, риторичним 

оздобленням твору.  

Поетична творчість вважається вищим мистецтвом, бо вона може 

відтворити видиме й невидиме в навколишній дійсності. Слово в художньому 

тексті має цінність, з одного боку, як образ, а з іншого – як поняття. А це 

значить, що слово здатне відтворити як реальний світ, так і світ ірреальний, 

вигаданий, домислений, створений фантазією митця. Поширеними художніми 

прийомами стали нанизування тропів, застосування емблем, гіпербол, 

перевантажена композиція, поглиблені коментарі, мовні контрасти, 

призначенні для вираження складності світу в його повноті [2, с. 51]. 

Якщо розглянути функціонування бароко у вітчизняній літературі, то 

можна стверджувати, що це поняття трактувався по-різному, часто 

неадекватно. Характерною ознакою українського бароко є перевага духовних 

творів (тобто на релігійну тематику) над світськими (це природничо-наукові 

твори, збірки афоризмів, історичні повісті, хронографи. Напр., «Слово о полку 

Ігоревім» – зразок світської літератури). Митці бароко часто виявляли більше 

уваги до зовнішньої форми, ніж до змісту творів. У літературному бароко 

дивним чином поєднувалися суперечності: земне й небесне, духовне і світське, 

античність і християнство. Велика увага надавалася питанням природи й 

людини, яка виховувалася для служби Богові. Для літературного бароко 

властивим є потреба руху, мандрівки, напруження відчуттів, а в природі бароко 

знаходить напруження, боротьбу, рух [5, c. 38]. 

Вперше розглянув бароко як естетичну систему Дмитро Чижевський у 

монографії «Український літературний барок» (Прага, 1941−1944), хоча його 

розквіт в українській літературі припадає на кінець XVI−XVIII ст. і 

простежується у різних жанрах, зокрема в поезії Лазаря Барановича, Івана 

Величковського, Григорія Сковороди та ін. [3, c. 167]. 
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Самобутнім явищем середньовічної літератури є полемічні твори Івана 

Вишенського, Мелетія Смотрицького, Феофана Прокоповича, вершина давньої 

української літератури доби бароко − творчість поета і філософа Григорія 

Сковороди [2, с. 53]. 

На прикладі творчості І. Величковського ми простежимо специфіку 

композиції поезій періоду бароко, їх форму та тематику. 

Творчості І. Величковського властиві як релігійні, так і світські мотиви, 

що розкриваються через філософську й морально-повчальну тематику. 

Прикметною бароковою рисою поезій митця є тяжіння до контрастів: читач − 

поет, життя − смерть, скупість − щедрість, гріх − праведність. Автор широко 

використовує сюжети й образи з міфології, церковних і світських писань, 

фольклору, його творам властива афористичність. 

І. Величковський писав поезії на релігійну тематику, де провідними 

образами є Діва Марія та Христос.  

Слід наголосити, що найпоширенішими доби бароко стали фігурні 

(курйозні) вірші, які друкувалися у формі хреста, яйця, птиці тощо. Оволодівши 

справжньою майстерністю поета І. Величковський вигадав так званні «раки 

літеральні», тобто вірші, рядки яких можна було читати в будь-якому напрямі, а 

також багато інших віршів з особливою формою, наприклад: 

1. «Раки літеральні»  

 Мене ради на радость богом міру данна 

Анна во дар бо ім'я мі обрадованна, 

Анна дар і мні сін мира данна, 

Анна пита мя я мати панна [1, c. 45]. 

2. Алфавітний вірш, в якому слова-повнозначні частини мови 

починаються з літер алфавіту. Склавши виділені літери, можна прочитати 

український алфавіт від а до у: 

А з Благ Всіх Глубина 

Дівая Єдина 

Живот Зачах Званним 

Ісуса Избранним, 

Которий Людей Мною 

На Обід Покою 

Райська Собираєт [1, c. 76]. 

3. Акровірш − особливий вірш, з перших літер рядків якого складається 

слово або цілий вислів:  

Мисліте, мисль імійте, но не мощно знати, 

Аз, діва, како могох господа зачати. 

Рци токмо со вірою, всяк христіянине, 

Іже вся свідий, боже, ти віси єдине, 

Аз, чиста єдина, діва ношу сина [1, c. 23]. 

  (Утворилося слово Маріа) 

4. Стовпи – кожен рядок нумерується і може містити від 2 до 13 слів: 

2. Діво, диво 
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3. всей землі! Приємлі 

4. сію хвалу, любо малу, 

5. праці моєя во честь твоєя 

6. слави составленну, тебі освященну, 

7. юже раб твой принесе не од мудра словесе, 

8. но од серця чиста, права, занє твоя права слава. 

9. Достойно тя ніктоже может восхвалити, всяк не возможет. 

10. Твоя бо слава вишше всіх земних і наднебесних благоприємних 

11. жителей уми, первая по бозі прісно блажима в роді вірних мнозі. 

12. Ти єси стовп слави, пречистая діво, дивнійшеє миру над седьм дивов 

диво! 

13. Седьм дивов погибоша — твоєя, о мати, стовп кріпості вовіки будет 

пребувати [1, c. 15].  

5. Пресікаємий вірш – вірш, в якому одне ім’я пересікається з іншими:  

М ногАя Із не СУщих Созда сеї твоРенІА 

Д аиДІм ХеРувИмСькую ТОму піСнь хВАленія. 

МА ю Миру дАТИ Радость І соДІлоВАти слАдость [1, c. 130−138]. 

  (Утворилися слова: Мариа, Ісус; Діва, Христос; Мати Діва Маріа ).  

Отже, ми побачили, що у творах йдеться про Бога, введені релігійні 

образи: Діва Марія, Ісус, Дух, вірші мають складну метафоричну будову, 

характеризуються глибоким алегоризмом, емблематичністю, прагненням 

вразити читача пишним, барвистим стилем. Цим підкреслюємо, що подані 

твори є дійсно бароковими. Митець часто виявляє більше уваги до зовнішньої 

форми, ніж до змісту віршів.  

Також ми дослідили, що епоха бароко − це цікавий період в 

літературному процесі. Насправді, цей стиль близький нам за духом, окремі 

елементи барокової літератури ми можемо зустріти навіть в сучасній 

українській літературі. Познайомившись з цим літературним напрямом, ми ще 

раз впевнилися, що давня література може бути не менш цікавою, ніж сучасна, 

вона самобутня та оригінальна, глибока за змістом та новаторська за формою. 
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АНАЛІЗ ІНТИМНОГО ЛИСТУВАННЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ  

ТА ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ 

Біографи та дослідники творчості Лесі Українки в її особистому житті 

ідентифікують два захоплення: Сергія Мержинського і Климентія Квітку. І 

майже ціле сторіччя було приховане ім’я ще однієї людини, з якою 

письменницю пов'язували близькі стосунки. Відносини, які мати поетеси 

згодом охарактеризувала як «справжнє духовне споріднення». Розгадка 

столітнього мовчання літературознавців і проста, і несподівана. Справа в тому, 

що це ім’я виявилось жіночим. 

Проблематикою особистого життя Лесі Українки цікавилось чимало 

дослідників, таких як Mихайло Драй-Хмара, Микола Жарких, Олександр 

Білецький, Олесь Гончар, Петро Рулін, Тамара Скрипка та багато інших. Проте 

питання відносин між Лесею Українкою та Ольгою Кобилянською залишається 

досі відкритим, що зумовлює актуальність даної теми.  

Ім’я Ольги Кобилянської відомо, в основному, за хрестоматійним твором 

«Земля» і численним новелами. Ольгу та її не менш відому подругу пов’язували 

15 років листування, згадки про яке порошилися в листах та щоденниках. На 

жаль, збереглися тільки листи Лесі Українки до Ольги Кобилянської й лише 

один лист Ольги Кобилянської до Лесі Українки. 

Взагалі весь час їхнього листування умовно можна розділити на два 

періоди:  

– початковий (1898–1901 рр.); 

– «дощові листи» (1901–1913 рр.). 

У 1898 році Леся Українка пише Кобилянській перший лист, пропонуючи 

заочне знайомство. Цей лист написаний в типовій для Лариси гострій манері, 

присвячувався літературним справам і подіям. Зав’язується листування. 

Письменниці обговорюють спільні інтереси. Але поступово стосунки жінок 

стають все більш близькими. «Якби квітка папороті існувала, вона була б на 

Вас схожа», – проривається несподівано у Лесі Українки серед довгих 

міркувань на літературні теми. 

У 1901 році у Лесі на руках помирає коханий чоловік. З відчаю вона 

надсилає лист до Ольги, просячи дозволу приїхати до неї: «Мені хочеться 

Ваших тихих промов, Ваших теплих поглядів. Мене ваблять Ваші ніжні, але 

вже милі гори і вся Ваша країна, що давно мрією моєю стала. Напишіть же 

мені,подруго, чи зможу я до Вас приїхати... Цілую і тисну руку». Цей лист 

закриває собою перший цикл листування Лесі Українки та Ольги Кобилянської.  

Влітку 1901 дві письменниці зустрілися в Карпатах. Виявилося, що вони 

мають вельми багато спільного. У обох чітко виражене прагнення до 

самостійності, самовдосконалення, магічний потяг до природи, захоплення 

фольклором, етнографією, музикою. Ольга чудово грала на цитрі, Леся – на 

фортепіано. Об’єднували також любов до малювання, поетичне 
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світосприйняття, почуття справедливості.Цілий місяць вони провели 

усамітнено в будиночку пані Ольги у маєтку її батьків. Після цього Леся 

Українка відправилась у подальшу подорож у Карпатські гори, до якої, як 

передбачалося, пізніше повинна була приєднатися і Ольга. Проте цьому не 

судилося збутися. Результатом непередбаченої розлуки стали так звані «дощові 

листи» – сильна злива застала поетесу в одному із містечок. Ось один з листів 

другого циклу: «Нехай хтось буде добрим і пробачить, що лист цей на листівці 

написаний, бо наказав Бог бути листам. На дворі страшна сльота. Відтоді, як 

хтось поїхав, з погодою ладу немає... все хлюпає. Тут когось дуже часто 

згадують... Нехай хтось частіше пише, і тоді все буде добре. Хтось посилає свій 

привіт всій милій родині Кобилянських. Хтось». 

Якщо порівняти цей лист з попереднім, можна побачити ряд 

відмінностей. Всі листи написані не під першої, а від третьої особи й виключно 

в чоловічому роді. Чоловічий рід пов’язаний передовсім із граматичною 

формою тих імен, якими називали себе кореспондентки: «хтось» і «хтось», або 

«хтось білий» (Леся Українка) і «хтось чорненький» (Ольга Кобилянська). 

Третя особа й загальний стиль замасковували дуже сміливі заяви та пасажі. 

Наприклад, фразою «хтось когось любить», що є парафразом «я тебе люблю», 

закінчуються майже всі листи. Не менш часто вживається й інше кліше-

звертання: «Liebe, liebsteWunderblume!» (Люба, кохана чудо-квітка). Змінився 

також і підпис. Якщо раніше він еволюціонував від сухого і офіціозного «Ваша 

подруга Леся Українка» до більш теплого «Ваша Лариса Косач» то в нових 

посланнях все це розмаїття змінилося на лаконічне «хтось». 

Листування двох письменниць мало відображення і на їх творчості. У 

своїх ранніх щоденниках Кобилянська постає людиною, для якої життя – це 

пошук кохання. Потреба любити для неї так само важлива, як і потреба дихати. 

Людина з багатим емоційним життям, вона була закохана постійно, 

розчаровувалася, закохувалася знову. Але одночасно з цим зростає її 

розчарування в чоловіках. Подібний світогляд простежується і у її героїнь – так 

само як і їх авторка, вони, переповнені бажанням любити, в той же час 

відчувають страх перед нерівноправним зв'язком з чоловіками. Як альтернатива 

фізичного зв’язку з чоловіком виступає емоційний зв’язок з жінкою – тема, 

розкрита в «Valsemelancolique». Любов жінок описується як почуття більш 

тонке, глибоке і багате на відтінки почуттів. 

Подібна тенденція простежується і в творчості Лесі Українки, хоча і не в 

такій мірі. У творах обох письменниць постійно повторюється схема-конфлікт: 

сильна жінка і слабкий чоловік. Більш стримана у творчості та особистому 

житті Лариса Косач, постійно підкреслювала природність своїх відносин з 

Мержинським, вона все своє бажання любові і близькості окреслювала в листах 

до Кобилянської. 

З часом листи стали стриманішими, однак зберігся унікальний стиль, у 

якому цілком органічно звучали фрази в дусі «О ти, моя жрице краси й 

чистоти», поєднані з натяками на «розбрат у власній душі», точного змісту яких 

нам не дано розгадати. 
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В одному з останніх листів Лесі Українки до товаришки, написаному в 

Єгипті наприкінці 1912 p., були слова: «…хтось та ще й хтось 

diegehorenzusammen. Хтось когось любить». 

Коли Леся Українка померла, Олена Пчілка написала до Ольги 

Кобилянської: «…я знаю, що Ви не тільки поважали її як талановиту 

письменницю, а й любили її особисто. Вона теж любила Вас дуже, між Вами 

була справді якась духовна спорідненість…Однак! Нема Лесі... Мов вітром 

здмухнуло цю прекрасну, так багато обдаровану істоту!». 

Листи були втіленням мрії про любов, яка не зреалізувалася в їхньому 

житті повною мірою. 
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СВІЧА ЯК СИМВОЛ СПОКУТИ В ПОВІСТІ Р. ФЕДОРІВА  

«ЧОРНА СВІЧА ВІД ЇЛЕНИ» 

Роман Федорів у своїх творах розгортає події кількома потоками. Тут 

наявна сучасна для оповідача дієва площина та «нижній ярус» – історичні події 

з минулого, які наклали свій відбиток на долю сучасного світу. При цьому 

відповіді на загадки сучасного криються в минулому. Безумовно, такий 

взаємозв’язок не виключає містичного змісту. Ця взаємодія полягає в специфіці 

психологізму та творчої манери автора. Історична проза письменника 

продовжує викликати значний інтерес з боку дослідників (праці С. Доброскок, 

О. Єременко, В. Кравченко, О. Усманової).  

Критика досить часто відносила Р.Федоріва до послідовних та яскравих 

представників «химерної» прози, які схильні до метафорично яскравої 

стилістики, фольклорних аналогій, різних паралелей і прийомів казкової 

фантастики. Наше зацікавлення викликала тема спокути та особливості її 

впливу на свідомість людини. Письменник не виключав цінності цієї теми в 

http://vsiknygy.net.ua/shcho_pochytaty/review/236/
http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/2242/art/10728.html
http://www.litopys.com.ua/encyclopedia/viznachn-mitts/slovo-zvorushenogo-sertsya-olga-kobilyanska/
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літературі, адже для неї характерні не лише актуальність, але й наявність 

символіки, що відображає виникнення проблематики ще в далекому минулому.  

Мета нашого дослідження полягає в розкритті сутності явища спокути та 

аспектів її символіки. Об’єктом дослідження стала повість Р. Федоріва «Чорна 

свіча від Ϊлени» (1996). У процесі аналізу твору використано загальнонаукові та 

літературознавчі методи дослідження. 

Повість демонструє феноменальну здатність Р. Федоріва вплітати в текст 

риси сповіді. За твердженням Р. Дзика [2], сповідь наділена такими рисами як: 

1) наявність у сюжеті автобіографічних мотивів; 2) оповідач часто подає себе та 

свої вчинки в негативному світлі, тобто автор здатний до самокритики, яка не 

прихована від читача; 3) оповідач детально описує свої думки, почуття для 

масштабнішого розуміння читачем проблемної ситуації. Подібні риси фіксуємо 

в аналізованій повісті: 1) у творі йдеться про конкретний період життя 

Р.Федоріва; 2) письменник детально описує свої почуття, які найяскравіше 

проявляються в діалогах і ліричних відступах (зокрема, у діалозі з Миханьком 

[1, с. 380]); 3) наявність засудження автором власних рис характеру [1, с. 353]. 

Отже, для повісті характерні риси сповіді, які визначають вагоме значення 

твору як важливого об’єкту дослідження біографії письменника, настроїв доби. 

Сюжет будується на двох основних платформах (сучасній, реалістичній 

та давно минулій, дещо містичній). При цьому слід відзначити багатогранність і 

розгалуженість твору. Перша платформа розвитку подій – реальність – сучасна 

для оповідача площина дій. Друга – події, які будуються на історичних 

екскурсах у минуле. Дві площини взаємодіють між собою під впливом 

містичних явищ. На основі першої платформи виділяються дві сюжетні лінії. 

Перша – розповідь про життя самого автора, друга – життя родини Ϊленичів, у 

таємниці якої відкрив двері авторові його друг – Миханько. Через другу 

сюжетну лінію першої платформи, переходимо до подій другої платформи, до 

так званого «нижнього ярусу». Тут описуються події XVII ст., де на перший 

план висувається життя боярині Ϊлени, психотип якої будувався на прагненні до 

збагачення. Яскравим моментом є опис релігійного обряду прокльону, 

спричинений аморальними діями боярині Їлени. Парадоксальна важливість 

зображення події та її деталізованості полягає в бажанні автора вказати на 

темний бік релігійних і соціальних процесів, що наклали відбиток на 

сьогодення.  

Причиною таких аномалій став вплив на психологічний розвиток роду 

явища спокути. Спокута – це відбування покарання за вчинення злочину 

пращурами. Її особливість як психологічного явища полягає в накладенні 

вагомого відбитку на підсвідомість цілого покоління. Представники роду 

Їленичів трактують злочин як звичайне явище, що спричинене гріхами 

пращурів, а їхнє розуміння світу обмежується сухим виправданням: «На мене 

прийде черга». Розуміння своєї безпорадності породжує дизгармонію, а 

несправність ситуації призводить до формування такого явища як 

вседозволеність.  

Мотив спокути Р.Федорів моделює через багату символіку, зокрема через 

свічу. Її образ присутній ще в найдавніших переказах і міфах. Укладачі 
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словника символів [6] трактують свічку як символ вогню, сонця, життя, долі, 

духовної енергії, чистоти серця, тепла та любові до Бога, добровільної жертви; 

віри у приналежність до Божественного першопочатку. Отже, свіча є символом 

зв’язку з Богом, космосом, іншими світами; визначає точку зустрічі реального з 

потойбічним. У системі образів Р. Федоріва свіча – символ зв'язку поколінь, її 

світло прокладає шлях у майбутнє, а аромат навіки закарбовується у свідомоті. 

Згідно з письменницькою теорією, свічки мають різні властивості. Їх 

створювали свічари, які передавали цю традицію з покоління в покоління. 

İснували різні види свічок. Свічі-патериці («…зсукані з ярого бджолиного 

воску, горіння яких, запах схожі на чисту й пахучу молитву, тому Господові 

вони вельми угодні. Їх засвічують у церквах у святочні дні, коли правиться 

Служба Божа. Такі свічі називаються молитовними…») [1, с. 375]. Свічі 

поминальні («…їх призначення горіти на гробах померлих, світло їхнє свідчить, 

що нащадки пам'ятають про померших…») [1, с. 378]. Були і свічки для науки 

(«…вони горять рівно і тихо, щоб не загубилася буквиця на письмі, щоб слово 

не оглухло, щоб думка прялася рівно і світло…») [1, с. 385]. Свіча помагальна 

«…освячується йорданською водою перед Різдвом на Свят-вечір. Має вона 

властивість відганяти, найчастіше від дітей, ружні хворощі, страх, безсоння…» 

[1, с. 422]. Але були і свічки, які створювали не свічарі, а той чоловік, який 

орудує мечем та сповнює вироки суду. Це була чорна свіча або «свіча 

поганблення» [1, с. 430]. Сама назва вже свідчить про зв’язок свічі з 

містичними подіями, що переслідували родину Їленичів з давніх часів. До її 

складу входили лой (жир) чорного собаки, гадючі голови, пазурі лиликів, 

кришево, мізки чорного кота, трузина-сік з папороть-зілля та коріння чемериці, 

смола з трепети (осіки). Р. Федорів по-своєму розкрив це питання. Магія 

інтерпретує чорну свічку по-своєму: така свіча наділена чудодійними 

властивостями, дає змогу управляти людьми та є потужним засобом здобуття 

влади й сили. Така свічка допомагає в суперечках і стресових ситуаціях, дає 

можливість брати гору з легкістю, будувати та втілювати мрії. Автор трактує 

визначення такої свічі зовсім по-іншому. Такий підхід пояснюємо зануренням 

автора в психологію людини, адже чорна свіча під час магічного ритуалу не 

керувала людьми, вона лише створила ганебне відчуття безвиході та розуміння 

приреченості роду на подальше існування пліч о пліч із страшним гріхом. Як 

наслідок, не свіча керувала людьми, а підсвідомість людини, яка віками 

формувалася на основі явища спокути. Свіча не дає змоги втілювати мрії, вона 

лише руйнує їх.  

Відомо, що чорна свічка також застосовується для вигнання негативу, 

лікування важких хвороб. Чорний колір притягує негатив, а полум’я свічки 

випалює його. Але ж таке трактування не дає права на виправдовування 

злочинів, саме тому цілий рід обрав собі за головний аргумент те, що свіча, її 

запах, полум’я, колір притягують нечисту силу, смерть. Р.Федорів цим 

прийомом надання визначень придметам через психологію сприймача хотів 

наголосити на важливому значені формування світогляду людини під впливом 

символів.  
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Отже, рід Їленичів сприймав світ лише в чорних кольорах. Цей процес 

був викликаний впливом усталеного символу – чорною свічею. Творча манера 

Р.Федоріва, заглиблення в людську психологію сприяли розкриттю проблеми 

спокути в художній площині. 

Література 

1. Федорів Р. Чорна свіча вид Їлени / Р. Федорів // Львів : Червона Калина, 

1996. – 515 с. 

2. Дзик Р. Феномен сповіді в літературних жанрових інтерпретаціях / Роман 

Дзик // Питання літературознавства. Науковий збірник. – Вип. 77 / [відп. за 

випуск О. В. Червінська]. – Чернівці : Рута, 2009. – С. 231–239. 

3. Азы православия. О церковной свече. – Режим доступу : 

http://my.mail.ru/video/mail/dorivn/3/10.html. 

4. Качкан В. Роман Федорів : Літературно-критичний нарис / Володимир 

Качкан. – К. : Радянський письменник, 1983. – 150 с. (Серія «Світ 

письменника»). 

5. Доброскок С. Проблема художнього психологізму та принципи 

характеротворення в прозі Р. Федоріва : дис. … кандидата філол.. наук : 

10.01.01 / Доброскок Світлана Олександрівна. – Запоріжжя, 2013. – 195 с. 

6. Потапенко О. І. Словник символів / О. І. Потапенко, М. К. Дмитренко. – К. : 

Народознавство, 1997. – 156 с. 

7. Усманова О. Журналістсько-літературна діяльність Романа Федоріва : 

навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. 

Усманова, В. Кравченко, О. Єременко. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – 200 с. 

 

 

Смурова Надія  

студентка 2 курсу ЕПК ЗНУ 

Наук. кер.: викл. Дорофєєва А.В. 

 

ЗМІНА ІДЕЙНО-СТИЛЬОВИХ СПРЯМУВАНЬ  

УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА ЗЛАМІ ХІХ СТ. – ХХ СТ. 

«Хто не знає минулого, той не вартий майбутнього» – мабуть, кожен з нас 

добре знайомий з цим надзвичайно влучним висловом, що до речі також є 

елементом багатовікової культурної спадщини, якою нагородили нас попередні 

генерації, і про яку надалі йтиме мова. У цих простих словах міститься 

мудрість, що не тільки спонукає до поваги до власної нації, але й підказує шлях 

збереження її духовних цінностей, в ім’я всього майбутнього народу, і кожного 

з його представників окремо. Вивчення історії транслює культуру крізь 

покоління повною та цілісною, в тому числі історії української літератури.  

Друга половина дев’ятнацятого сторіччя в українській історії є особливим 

періодом для розвитку української літератури, що актуалізує розгляд сутності 

жанрово-стильової зміни, що виникла у словесній творчості цього періоду, і 

чинників, що зумовили ці зміни, для формування повноцінного уявлення про 

культурну спадщину нашого народу. 
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Метою дослідницької роботи є розгляд змін у культурі письменництва на 

суспільно-політичному тлі, аналіз рис нових літературних жанрів та вивчення 

низки факторів, які стали причиною цих процесів. Таким чином доцільно буде 

розглядати літературний процес цього періоду в історичному контексті. Але 

перш ніж заглиблюватись у причинно-наслідковий зв'язок необхідно з’ясувати 

сутність основних понять, що будуть піддаватися розгляду. 

Зміна від почуттєвого до наукового світогляду є досить органічною, тому 

через неминучу втому романтизму від узагальнень та нескінченної абстракції 

з’явилася потреба у конкретизації, об’єктивності, наближенні ідеології творів 

до земних реалій. Так в українську літературу у другій половині ХІХ ст. 

приходить реалізм. 

Реалізм (від франц. rіalisme – матеріальний, предметний) − літературний 

напрям, який характеризується правдивим і всебічним відображенням дійсності 

на основі типізації життєвих явищ [1, 392]. 

Проводячи паралель між історичним минулим нашої країни і тогочасною 

писемною творчістю приділимо увагу соціальній розрізненості. У другій 

половині XIX ст. людина була приречена належати до одного суспільного 

прошарку протягом усього життя, вона не мала прав на зміну свого становища 

незалежно від особистих якостей. Так у літературі як явищі, як правило, 

патріотичному та злободненному формуються образи, що представляють кожен 

з соціальних шарів – нещасних та злиденних кріпаків, черствих, байдужих та 

жорстоких панів і т.д. Через початкову визначеність їх положення у суспільстві 

вони наділені певними сталими рисами, тож можемо говорити про 

стереотипізацію людини, а значить – антиідивідуалізм. Поряд із ним 

невід’ємним елементом постає фаталізм – головний герой змальовується як 

жертва обставин, нездатна вплинути на свою долю. Така підкореність стає 

однією з основних рис реалістичної людини. 

Виникнення модернізму як літературного напряму продиктоване 

запереченням попередніх набутків, пошуком нових форм художнього 

зображення та відмовою від методологій реалізму, застарілих через зміну 

устрою суспільства та соціальних умов. Тобто знову можемо знайти пояснення 

таким характеристикам у історії. На зміну антигуманної моделі сприйняття 

людини у рамках жорсткої ієрархії приходить новий етап у соціальному устрої 

України – початок правової незалежності особистості.  

У XIX – на початку XX ст. державний лад і право на українських землях 

визначалися загальними для Росії й Австро-Угорщини процесами, центральний 

зміст яких полягав у кризі феодально-кріпосницьких відносин і проведенні 

буржуазних реформ. Відбулися суттєві зміни в суспільно-політичному ладі 

України, насамперед у правовому становищі селян. Було ліквідовано їх 

залежність від поміщиків, формально вони отримали особисті й соціально-

економічні права. В умовах розвитку промисловості поява буржуазії та 

найманих працівників – пролетарів – призвела до зміни в соціальній структурі 

міст. На українських землях у складі Російської імперії внаслідок реформ 60-

70-х pp. створювалися земські й міські органи місцевого самоврядування, 

запроваджувалася нова судова система та буржуазно-демократичні принципи 
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судочинства. Революційні події у Росії 1905−1907 pp., перша світова війна 

помітно вплинули на розвиток державно-правових інститутів. Царизм був 

змушений дещо змінити форму правління, проголосити, щоправда обмежені, 

права й свободи. Однак це не змогло врятувати імперію від глибокої 

революційної кризи [див. 2, 137]. 

В таких умовах формувався модернізм (фр. moderne — сучасний, 

найновіший — система літературно-мистецьких напрямів та засобів, що 

влилися в українську літературу на зламі XIX−XX століть [1, 378]). 

Письменники-модерністи оспівували людину як особистість, що має право 

вибору, та наголошували на величезних можливостях мистецтва 

одухотворювати світ, виступали проти служіння мистецтва будь-яким потребам 

суспільства, заперечували наукові основи літератури як мистецтва слова, 

орієнтувались на творчу інтуїцію. Найважливіший об'єкт зображення для 

письменників-модерністів – прекрасне, а найважливіша категорія 

модерністського мистецтва – краса.  

Синтезуючи це визначення з історичними фактами, робимо висновок: 

прихід модернізму в українській літературі ознаменувався піднесенням 

особистісності та індивідуалізму. На відміну від реалістичних героїв, персонажі 

модерних творів є інтерніфікованими – здатними впливати на своє життя, тобто 

незалежними від обставин, непідкореними стереотипам.  

Таким чином, у літературі ця тенденція пов’язана, насамперед, із 

творчістю Івана Франка (зб. «З вершин та низин», новела «Сойчине крило», 

«Мойсей»), Ольги Кобилянської («Земля», «Людина»), Лесі Українки (драма-

феєрія «Лісова пісня», драматична поема «Бояриня»), Василя Винниченка 

(новела «Камінний хрест», «Новина»), Володимира Винниченка (новела 

«Момент», роман «Сонячна машина») та іншими письменниками, що явили 

світу нові образи та характери, змінені, внутрішньо сильні та вольові, 

персонажів, які не боялися кинути виклик оточуючому світу. 

Прихід модернізму став неминучим наслідком зміни суспільного ладу. На 

цьому прикладі бачимо, що культурницькі напрями кожної нації безпосередньо 

залежать від стану суспільства та політичних умов, бо письменники є 

речниками народу, оповісниками про пануючі настрої. А середовище – один з 

найбільш значущих чинників, що формують зміст та проблематику літератури. 

Отже, можемо стверджувати, що твір має національне обличчя, несе в собі 

особливості природного і суспільного середовища. 

Література 

1. Галич О. А. Теорія літератури – К.: «Либідь», 2001. – 488 с. 

2. Іванов В. М. Історія держави і права України, ч. 1 – К.: «МАУП», 2002. – 

263 с. 

3. Наєнко М. К. Історія українського літературознавства – К.: Видавничий 

центр «Академія», 2001. – 360 с. 

 

 

 

 



314 

СЕКЦІЯ «ІНОЗЕМНА ФІЛОЛОГІЯ» 

 

Кольнобрицька Інга 

студентка 3 курсу ЕПК ЗНУ 

Наук. кер.: викл. Аполонова Л.А.  

 

СТАЛІ ВИРАЗИ ІЗ НАЗВАМИ СОЛОДОЩІВ 

В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ  

Англійська мова має тисячолітню історію. За цей час у ній накопичилась 

велика кількість виразів, які люди знайшли вдалими, влучними і красивими.  

Добре знання іноземної мови, в тому числі й англійської, неможливо без 

знання її фразеології. Знання ідіом надзвичайно полегшує читання як 

публіцистичної , так і художньої літератури, а їх розумне використання робить 

мову яскравішою, тому детальний розгляд окремих англійських сталих виразів 

залишається і досі актуальним. 

Їжа − теж є джерелом появи англійських ідіом: to eat a humble pie 

(проковтнути образу ) , to cut and come again ( їсти з апетитом ) , to make no 

bones of ( не панькатися ) . Дуже багато ідіом пов’язані зокрема з солодощами. 

Цим фактором обумовлений вибір теми. Наша робота має на меті 

дослідження найбільш уживаних сталих виразів, які містять назви солодощів. 

У ході роботи ставилися наступні завдання: визначити ідіоми англійської 

мови, які містять назві солодощів; розглянути ідіоми, виділити ті з них, котрі є 

найбільш уживаними; проаналізувати ідіоми , визначити сферу їх вживання. 

Досліджуючи приклади з англомовних словників та Інтернет сторінок ми 

звернули увагу на досить велику кількість сталих виразів, що пов’язані з їжею. 

Тематично їх можна розподілити на декілька груп: Food Idioms або Eating 

Idioms (as hungry as a bear, buy a lemon, everything from soup to nuts), Fruit Idioms 

(polish the apple), Drink Idioms ((not one's) cup of tea, milk of human kindness), та 

Cake Idioms, серед яких нами виявлено понад 50 найбільш поширених сталих 

виразів з назвами солодощів.  

Найбільш уживаними за нашими даними є сталі фразеологізми зі словами 

sweet, pie, cake. З них на першому місті по популярності ідіоми зі словом 

«sweet» (солодкий). Можливо це пов’язано з тим, що воно поєднує в собі багато 

відтінків та вживається воно у самих різних значеннях: 

1) В значенні «ароматний», «запашний»: the sweet smell of a summer 

garden – солодкий запах літнього саду. 2) «свіжий», «чистий» : I gulped a breath 

of sweet air.- Я проковтнув ковток свіжого повітря. 3) «мелодійний», 

«гармонійний»: the sweet sounds of Mozart. – Мелодійні звуки Моцарта. 

4) «Чарівний», «добрий», «ніжний»: He was a sweet man but when he drank he 

tended to quarrel.- Він був чарівним чоловіком, але коли він випивав, як 

правило, сварився. 5) «Улюблений», «дорогий», «заповітний»: my dear, sweet 

mother. – моя дорога,мила мамуся.  

У фразеологічних виразах sweet набуває іншого змісту: 1) sweet talk –

лестити, умаслювати, підлизуватися: You can't sweet-talk your way back into my 

life, I will never forgive you for cheating on me. – Ви не можете лестощами 
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повернутись у моє життя, я ніколи не пробачу вас за те, що ви обманювали 

мене; або у значенні близькому до словосполучення sweet nothings: I couldn't 

resist his sweet-talk, I finally agreed to our first date this Friday. – Я не могла 

чинити опір його спробам улестити мене, я, нарешті, погодилась на наше перше 

побачення в цю п'ятницю; 2) short and sweet – коротко та по суті або коротко та 

приємно: Her speech was short and sweet. – Її промова була короткою та 

змістовною; 3) sweet nothings – коли закохані кажуть милі дурниці: They sat in a 

corner all evening, whispering sweet nothings. – Вони сиділи в кутку весь вечір, 

шепочучи милі дурниці; 4) sweet tooth – надмірна любов до солодкого: I have a 

sweet tooth for cookies. – У мене пристрасть до солодкого печива. ; 5) own sweet 

time – дуже повільно: Even though there were twelve customers in line, she took her 

own sweet time. – Навіть незважаючи на дванадцять клієнтів у черзі, вона не 

поспішала; 5) sweat blood – дуже напружено працювати; 2. хвилюватися, 

переживати; sweat out – напружено чекати; чекати з нетерпінням, хвилюванням. 

На другому місці по уживаності за нашими даними ідіоми зі словом pie. 

1) As easy as apple pie – тобто дуже легко: The test that I wrote yesterday 

was as easy as apple pie. – Тест, який я вчора писав, був такий же простий, як і 

яблучний пиріг. 2) Have one’s finger in too many pies – тобто бути залученим в 

дуже багато справ, так, що ви не можете зробити всі справи якісно: Our 

supervisor has her finger in too many pies and she cannot do her job well. – Наш 

керівник залучена у безліч справ, тому вона не може робити свою роботу добре; 

3) Pie in the sky – потрапити пальцем в небо, тобто вгадувати, помилятися; 

4) have one’s finger in the pie – принижуватися, визнати помилку; 5) Pie-eyed – 

дуже п’яний. 

Третє місце за розповсюдженістю у сталих виразах із назвами солодощів 

займає слово cake. 1) Take the cake – бути найкращим або найгіршим в чомусь: 

The behavior of the young girl takes the cake. It is terrible. – Поведінка 

дівчинки найгірша. Це жахливо; 2) A slice of the cake – частка чогось, 

найчастіше йде мова про гроші; 3) Icing on the cake – так говорять про те, що 

покращує і до того хорошу справу або діяльність; 4) piece of cake – пара 

дрібниць. Завдання, яке легко виконується; 5) To take the cake – отримати приз; 

That takes the cake – це переходить всі межі; 6) To go / sell like hot cakes–дуже 

добре продавати що-небудь; 7) Eat one's cake and have it too / have one's cake and 

eat it too– намагатися поєднувати непоєднуване; намагатися сидіти на двох 

стільцях одночасно. 

Таким чином, аналізуючи фразеологічні сполучення сучасної англійської 

мови, які містять назви солодощів, можна зробити висновок, що найчастіше 

вживаються сполучення зі словами pie, sweet та cake. Вони використовуються 

для передачі своїх власних почуттів та позначають людські відносини. Їх 

уживання підсилює суб’єктивні емоції під час бесіди та допомагає найточніше 

передати почуття та думки.  
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ВИКОРИСТАННЯ ІДІОМ ТА СЛЕНГУ В СУЧАСНІЙ  

АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

Молодіжний сленг та використання ідіом – одне з складових процесу 

розвитку мови, його поповнення, його різноманіття. Адже мова не може 

розвиватися сам по собі, володіючи містичної і міфічної суб’єктністю. Мова 

знаходиться в постійному розвитку. Вона вбирає в себе інші мови за рахунок 

комунікації в наш більш технічний вік.  

Мета дослідження полягає у визначенні місця молодіжного сленгу в 

сучасній культурі, його походження, вплив на сучасну сферу комунікацій. 

Ні для кого не секрет, що крім регулярногозбагачення словникового 

запасу, потрібно найсерйознішим чином піклуватися про збагачення своєї мови 

стійкими словосполученнями – ідіомами. Англійські ідіоми бувають дуже 

своєрідні, а бувають напрочуд схожі зі своїми аналогами з інших мов.Так,у цій 

дослідницькійроботі було виділеногрупиідіом за одним конкретним 

словом,приклади яких будуть вказані далі. Взагалі, ідіоми в англійській мові –

явище неоднозначне. Згідно з визначенням, – це властивий тільки даній мові і 

не перекладається на інші мови стійкий зворот, значення якого не випливає із 

суми значень складових його елементів [1]. 

Всі ідіоми можна умовно розділити на дві групи: ті, що мають точні або 

приблизні відповідності в рідній мові, і ті, що таких відповідностей не мають, 

інакше кажучи, їх значення можна лише пояснити.Наприклад, до першої групи 

можна віднести наступні англійські ідіоми:- Cutfromthesamecloth(досл. – 

«вирізані з однієї тканини») – зроблені з одного тіста, одного поля ягоди, вик. – 

Asfreshas a daisy (досл. – «свіжий як маргаритка ») – свіжий як огірочок.Друга 

група містить ідіоми англійської мови, що не мають відповідності в рідній мові, 

наприклад:-Sunday driver(досл. – «недільний водій») – занадто повільний (іноді 

недосвідчений ) водій, який дратує інших на дорозі; Wetthebaby'shead (досл. – 

«змочити голову немовляти») – відзначити народження новонародженого [3]. 

У дослідницькій роботі звернено увагу на те, як ідіоми використовуються 

з різними словами. Наприклад, зі словом cat:fatcat (досл. – «жирний кіт») 

кажуть про успішну, про задоволену життям людину; a catnap (досл. – «котяча 

дрімота») Короткий сон протягом дня, який дозволить поповнити запас сил. 
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Або вирази з використанням дієслова call: call (someone) names – ображати 

когось, називати неприємними іменами «Stopcallingeachothernames! It’s not 

fair.»; call a meeting – скликатизбори«A meeting should be called to discuss a few 

important issues». 

Проблема вивчення сленгу є дуже актуальною сьогодні через те, що мова 

швидко оновлюється та поповнюється одиницями, запозиченими з інших мов. 

Так, деякі автори вважають, що сленг в англійській мові становить близько 

третини всієї розмовної мови! Так це чи ні, ми не знаємо, але те, що в 

англійській мові існує безліч культурних і не дуже сленгових виразів, це факт.У 

дослідницькій роботі, звичайно, неохоплено всього розмаїття англійського 

сленгу, але викладено часто вживані ужиткові англійські сленгові вислови,які 

використовую найчастіше саме при розмові в українській мові.Ємко описують 

визначення сленгу у своїй роботі «Слова та їх шлях в англійську мову» 

Дж. Гріноу і Дж. Кіттрідж : «Сленг – мова бродяга, який тиняється в околицях 

літературної мови і постійно намагається пробити собі дорогу в найвишуканіше 

суспільство» [2].  

Практично всі сленгові слова є відгуком на ситуацію, явище. Вони не 

залишаються сталими в мові, поступаючись місцем новим виразам. Деякі слова 

існують десятиліття, інші забуваються вже через рік. Особливо стрімка ця зміна 

сленгових слів і виразів в мові молоді.Найчастіше в українській мові сленгові 

вислови з'являються з англійської [1]. Буває, що англійське слово досить 

складно для засвоєння, тоді (як перехідний варіант) воно з'являється в 

українській мові в спотвореному сленговому вигляді. Неможливо уявити собі 

живе спілкування без сленгу. Cпілкуючись у повсякденному житті можна 

помітити такі слова:dep – найменування факультетів: деп (від department) – Ти 

на якому депі вчишся?;batlle – суперечка між особами або групою осіб – На 

танцювальному батлі сьогодні виграв Юрій;party – вечірка –Здамо іспити – 

влаштуємо паті; mix – тусовка, тусуватися –Класний вчора у Леликамікс був; 

drink - напій, випивати –Знову вчора надрінкались; дрінкач, Дрінкер – п’яниця 

– Наш електрик – повний дрінкач; friend – друг, дружити – Він мій найкращий 

френд;like – любити, подобатися – Ти хочеш кого-небудь лайкнути? [6]. 

Отже, чим більше ви вивчаєте іноземну мову, активно поповнюючи 

словниковий запас, тим більше ви відходите від «академічних» значень деяких 

слів і поступово вам відкривається другий, прихований сенс вже давно 

знайомого слова або цілої фрази. Мистецтво правильно, в потрібний час і 

потрібній ситуації вжити те чи інше сленгове слово у своїй промові обов'язково 

стане показником вільного володіння англійською мовою.  
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ОЗДОРОВЧІ СИСТЕМИ 
Останнім часом все частіше і частіше згадують вислів: «Людина 

настільки молода і здорова, наскільки гнучкий і здоровий її хребет». Останнім 
часом часто говорять також про те, що причини хвороб, особливо якщо їх 
багато, треба шукати в порушеннях хребта. І посилаються всі на П. Брегга, який 
говорив: «Хребет – це вішалка усіх хвороб». У зв’язку з цим величезною 
популярністю стали користуватися 5 вправ для хребта, які він розробив. Але 
навряд чи вони допоможуть, якщо виконуєш тільки їх, не думаючи ні про 
поставу, ні про те, що потрібно вміти правильно ходити, стояти і навіть лежати. 
Найбільший ефект, як і в будь-якій іншій справі , а тим більше в оздоровленні, 
дає система, а не окремі її частини.  

Здавалося б, нічого нового в оздоровчих системах немає. Все старо, як 
світ. Правильне харчування, екологічно чисті продукти, незабруднене повітря, 
щоденні розумні фізичні навантаження – і живи хоч 200 років. Заслуга кожного 
автора оздоровчих систем вже в тому, що вони своїм життям довели: те, що ми 
називаємо – іноді скептично – здоровим способом життя, має не просто велике, 
а величезне значення для довгого, а головне «здорового» життя. Іншими 
словами «Фізичні вправи можуть замінити безліч ліків, але жодні ліки у світі не 
можуть замінити користь від фізичних вправ». 

Загалом же під оздоровчими системами (ОС) розуміють комплекс вправ і 
методів, спрямованих на поліпшення стану здоров’я, забезпечення нормального 
розвитку та активного способу життя. 

Системи можуть містити в собі фізичні вправи й комплекси гімнастики, 
правила раціонального харчування та моральні постулати, психологічні 
практики і принципи організації здорового способу життя, різні види 
єдиноборств і масаж. 

Першою з оздоровчих систем є Кацудзо Ніши. Творцем цієї системи 
зцілення вважається японський натуропат Кацудзо Ніши. Страждав з раннього 
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дитинства кишковим туберкульозом, він усвідомив, що йому потрібно щось 
більше , ніж просто заняття спортом. Першим кроком була відмова від 
лікування засобами традиційної медицини, так як за довгі роки застосування 
вони не дали бажаного результату. 

Вищенаведена система реалізується відповідно до шести правил здоров’я 
Ніши Кацудзо: 1) тверде ліжко; 2) тверда подушка; 3) вправа «Золота рибка»; 
4) вправи для капілярів; 5) вправа «змикання стоп та долоней»; 6) вправи для 
спини та живота. 

Друга оздоровча система належить авторству Галини Шаталової, котра 
розробила свій метод оздоровлення, який назвала системою природного 
оздоровлення. Виходить з положення про те, що оточуючий нас світ – єдина 
система. Вона пропонує людині поправити здоров’я обережно, поступово і 
природно, без застосування до організму насильницьких методів і штучних 
препаратів , а потім жити , використовуючи можливості, дані йому від природи. 

До рухового апарату за Г. Шаталовою належать: 1) гімнастика для очей; 
2) вправи, які виконують в ліжку; 3) суглобна гімнастика; 4) сур’я намаскар 
(зустріч Сонця). 

Третьою, не менш вагомою оздоровчою системою є система Поля Брегга. 
На думку автора, дотримуючись певних гігієнічних і дієтичних правил, кожна 
людина може значно продовжити своє життя. Все життя П. Брегг закликав 
людей удосконалювати свої фізичні можливості і роз’яснював способи 
зміцнення здоров’я. При цьому функції хребта можна відновити в будь-якому 
віці. П. Брегг пропонує п’ять динамічних вправ. Вони дуже прості, легко 
виконуються . Вправи цього комплексу не викликають втоми.  

Микола Амосов розробив свою оздоровчу систему. Все життя М. Амосов 
покладався на свій власний досвід, як справжній вчений, піддавав будь-яке 
твердження під сумнів. Лише перевіривши те чи інше положення 
експериментальним шляхом, часто на своєму власному організмі, Микола 
Михайлович міг з упевненістю сказати : «Так, це так». «Моя система здоров’я» 
– це узагальнення своїх роздумів, сумнівів, розчарувань і переконань і 
розповідь про те, як зберегти здоров'я в наш непростий час. 

Отже, оздоровчі системи унікальні своєю простотою і доступністю людям 
різного віку. Основа кожної з них будується на трьох «китах»: регулярні 
фізичні навантаження, правильне харчування, хороший відпочинок. Основою 
методики є всього декілько нескладних вправ. Регулярні заняття в сукупності зі 
здоровим харчуванням, активним способом життя і вмінням зберігати 
позитивний настрій подарують чудове здоров’я і довголіття всім нам. 

При цьому слід зауважити, що натуральне харчування допомагає людині 
довше залишатися молодим, зберігаючи при цьому здоров’я. З віком людині 
потрібно менше їжі, але більше поживних речовин.  

Таким чином, кожна з оздоровчих систем вчить розуміти і піклуватися 
про наш організм, кожна система має свій постулат або правила, якими ми 
можемо скористатися і застосовувати, вони прості для сприйняття і мають 
величезне значення для системи оздоровлення. 
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АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОГО ТА АМАТОРСЬКОГО ПІДХОДУ  

ДО ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИХ ТРЕНУВАНЬ СТУДЕНТІВ 
Формування здоров’я студентів, його зміцнення та заняття спортом в 

начально-виховному процесі закладів освіти було й залишається актуальною 
проблемою. За даними спортивних закладів, кількість студентів, що займаються 
у спортивних секціях, обмежена. Студенти, які займаються спортом, зазвичай 
відвідують секцію з дитинства. Більшість студентів мають незадовільний стан 
як фізичного розвитку, так і фізичної підготовки. В останні роки, з точки зору 
дослідників Ю. Ядвіга та Л. Пилипей, на фоні інтенсифікації навчального 
процесу у вищих навчальних закладах спостерігається тенденція до зниження 
обсягу рухової активності студентів. Така тенденція, на думку О. Фанигіна, 
Н. Турчина та М. Колос, негативно позначається на фізичному розвитку, 
фізичній підготовленості та функціональному стані молоді, що обумовлює 
особливу соціальну значущість збереження і зміцнення здоров’я студентської 
молоді [6]. 

Легка атлетика є видом спорту, що включає в себе такі види, які не 
потребують коштовного обладнання, інвентарю (біг, ходьба, стрибки), і в той 
час характеризується розмаїттям вправ (біля 60-ти вправ за даними сучасної 
спортивної класифікації), позитивним впливом на здоров’я тих, що займаються, 
а також можливістю підтримувати гарну фізичну форму. Перевагою даного 
виду спорту також є те, що більшість вправ складають природні рухи людини і 
легкодоступність (не обов’язково займатись лише на спеціальних спортивних 
спорудах). Але в Україні склалася ситуація, яка характеризується 
непопулярністю легкої атлетики. За словами чемпіона «Діамантової ліги» зі 
стрибків у висоту Богдана Бондаренка, люди мало розуміються на легкій 
атлетиці і слабко уявляють, чим спортсмени-легкоатлети займаються. Виникла 
ситуація, за якої молодь більше знає футболістів, які виступають у другій лізі, 
ніж чемпіонів України, Європи та світу з легкої атлетики. Отже, в нашій статті 
ми розглянемо проблему професійного та аматорського підходів до 
легкоатлетичних тренувань студентів. 

Молоді люди, які не приділяють увагу своєму здоров’ю та фізичному 
стану – проблема соціальна. Сучасну молодь можна поділити на 3 групи: 
спортсмени, «сидячі» ( які ведуть переважно сидячий стиль життя) та молодь зі 
шкідливими звичками. Аналізуючи стан фізичного здоров’я студентів, 
українські фахівці (В. Романенко, С. Канішевський, Є. Захаріна, В. Гуменний та 
Т. Круцевич) стверджують, що у більшої частини молоді не сформувалася 
потреба піклуватися про власне здоров’я, недостатньо сформована мотивація до 
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занять фізичними вправами [2].Студентська молодь покладається на діяльність 
лікувальних закладів і нехтує ефективними та безкоштовними засобами 
оздоровлення – фізичними вправами. Разом з тим аналіз спеціальної літератури 
свідчить про те, що сучасна організація фізичного виховання не досить 
ефективна для підвищення рівня фізичної підготовленості, здоров’я та 
зацікавленості більшості студентів до занять фізичними вправами [1; 4]. Це 
свідчить про нагальну потребу розробки нових науково обґрунтованих шляхів 
удосконалення організації фізичного виховання у навчальних закладах. 

Метою роботи є аналіз ситуації стосовно секційних занять легкою 
атлетикою на прикладі студентів Економіко-правничого коледжу, а також 
порівняти професійний та аматорський підходи до легкоатлетичних тренувань, 
виявити проблеми нехтування легкоатлетичними заняттями студентами 
коледжу та пошук шляхів підвищення мотивації до них. 

Шляхом опитування та аналізу результатів ми виявили наступну 
ситуацію: спортивні секції з легкої атлетики відвідує дуже мала кількість 
студентів (студенти факультету фізичного виховання не приймали участь в 
опитуванні). Причини цієї ситуації, за відповідями студентів, виявилися 
наступними: 
1) не вистачає часу; 
2) не цікавить легка атлетика (близько 100% пояснюють це примусовими 
заняттями бігом на уроках фізичної культури в школі); 
3) за станом здоров’я; 
4) не цікавлять заняття спортом взагалі. 

На основі аналізу опитування можна зробити висновок, що студенти не 
вважають можливим професійний підхід до занять легкою атлетикою в умовах 
коледжу. Це пояснюється тим, що професійні заняття вимагають набагато 
більше часу, що приділяється тренуванню. Крім того, професійні заняття 
вимагають певних витрат, порушення навчального графіку через участь у 
змаганнях і тренуваннях. Переважна кількість студентів, які мають схильність 
та інтерес до занять легкою атлетикою, самостійно організовують заняття. 
Найчастіше це біг у повільному темпі та оздоровча ходьба.  

Проблема нехтування легкоатлетичними заняттями студентами досить 
істотна. Причиною даної проблеми є неналежний рівень викладання фізичної 
культури в умовах школи в цілому і легкої атлетики зокрема, а саме заміна 
повноцінного уроку виконанням окремих легкоатлетичних вправ, тривалим 
бігом, стрибками в «брудний» пісок тощо. Таке безвідповідальне викладання 
предмету сприяє виробленню у майбутніх студентів стійкого стереотипу про 
марність та нецікавість спорту в цілому. Задача педагогів вищої школи 
максимально пропагандувати здоровий спосіб життя, заняття фізичним 
вихованням, найпростішим і найдоступнішим видом якого і є певні 
легкоатлетичні вправи. Підвищувати інтерес до занять легкою атлетикою 
можна засобами мотивації, а саме: пояснювати беззаперечну користь від занять 
наглядно (дані досліджень, власний приклад, документальні фільми, організація 
зустрічей з видатними спортсменами–представниками даного виду спорту, 
організація виховних годин та днів здоров’я), влаштовувати легкоатлетичні 
змагання, турніри, «Веселі старти» серед студентів коледжу (дані заходи 
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зазвичай супроводжуються позитивним емоційним фоном, викликають інтерес, 
прагнення до перемоги, а поразка може викликати бажання 
самовдосконалюватись, тренуватись). 

Причинами нехтування студентами легкоатлетичних занять можна 
вважати, у першу чергу, відсутність професійного підходу педагогічних 
працівників до залучення молоді до занять спортом в цілому. Крім цього, 
інтенсифікація навчального процесу та велике навчальне навантаження 
вимагають від студентів проводити більше часу в аудиторіях, комп’ютерних 
класах, бібліотеках.  

Незалежно від підходу до легкоатлетичних занять, суто професійного чи 
аматорського, головною метою має залишатись зміцнення здоров’я, 
покращення роботи функціональних систем організму, підтримка фізичної 
форми, створення позитивного емоційного фону та почуття бадьорості. З точки 
зору студентів, аматорський підхід до легкоатлетичних занять є більш 
прийнятним в умовах навчання. Це пояснюється значно меншою витратою часу 
на спортивні заняття, що дозволяє приділяти належну увагу навчанню, при 
цьому, будучи непримусовими, а суто добровільними, викликають інтерес і 
бажання до фізичної активності. 
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ХІМІЯ СП’ЯНІННЯ:  

ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ ВПЛИВ АЛКОГОЛЮ НА ЛЮДИНУ? 
Пияцтво в Україні – гостра соціально-культурна проблема України. 

Щороку в Україні ставлять на облік 100 тис. алкоголіків. Але насправді їх 
більше удесятеро, і це набуває ознак національної епідемії. Відповідно до 
загальноприйнятих міжнародних норм, вимираючою вважається нація, яка 
вживає понад 8 л чистого спирту на душу населення на рік. 

Україна за підсумками 2012 р. зайняла третє місце в світі по середньому 
споживанню горілки на людину. Про це свідчать дані рейтингу, складеного на 
основі даних британської компанії «International Wine & Spirit Research». Згідне 
з ним, на одного жителя України (включаючи жінок і дітей) доводиться 7,7 л 
горілки в рік. Перше місце в даному рейтингу належить Росії (13,9 л), друге – 
Білорусі (11,3), четверте – Польщі (7,0), п’яте – Казахстану (5,9). Всього жителі 
Землі в 2012 р. спожили 4,44 млрд. л горілки. 

Щороку через алкоголізм в Україні помирає понад 40 тис. людей, за 
даними Національної ради з питань охорони здоров'я. Це близько 8 тис. 
отруєнь, ще 8 тис. – кардіопатій, а також інші захворювання і нещасні випадки, 
пов'язані із вживанням алкоголю. Крім того, за його словами, в Україні зараз 
фіксується 25– 30% випадків дитячої патології новонароджених і дуже часто 
причиною цього є саме алкоголь, тобто вживання алкоголю як матір’ю, так і 
батьком. Але цей факт зазвичай не розголошується. 

Майже 40% українських підлітків 14–18 р. регулярно вживають спиртні 
напої. І це дійсно так! Ми робили дослідження на вживання спиртних напоїв в 
нашому коледжі. Всього мі опитали 121 студента-першокурсника. З них 
87 дівчат і 34 хлопця. 

З 87 дівчат 57% вживають алкоголь і 43% не вживають. Найчастіше 
вживаними напоями є: вино, шампанське, слабоалкогольні напої (Revo, Shake), 
пиво, мартіні, самогон, абсент. 

З 34 хлопців 35% вживають алкоголь і 65% не вживають. Найчастіше 
вживаними напоями є: Коньяк, віски ,пиво. Але найчастіше хлопці просто 
писали : «Все!». 

Тоді перед нами постало інше питання,саме про доступність для підлітків 
алкоголю. З 121 студента 71% вважають алкоголь доступним,а всього 29% – 
недоступним. 

При цьому часткове всмоктування алкоголю в кров починається вже у 
ротовій порожнині та стравоході, а потім продовжується в шлунку та 
кишечнику. В шлунку алкоголь подразнює слизову оболонку та сприяє 
посиленому виділенню шлункового соку, який містить більше ніж у нормі 
соляної кислоти і менше травних ферментів. Ось чому люди, що тривалий час 
вживають алкогольні напої, страждають на відсутність апетиту. 
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Змішування шлункового соку з алкоголем подразнює та руйнує слизову 
оболонку шлунку, часто викликає гастрит (95%) або виразкову хворобу шлунку 
та дванадцятипалої кишки (15–20%), а іноді і рак шлунку. 

Алкоголь, який всмоктався в шлунку та кишечнику надходить до печінки, 
яка бере на себе основний удар – знешкодження. Тільки в печінці відбувається 
увесь цикл хімічних перетворень алкоголю. При цьому утворюється оцтова 
кислота,ацетальдегід, оксикислоти, які сильно порушують функцію печінки, 
особливо жировий обмін. При частому та значному вживанні спиртних напоїв, 
незалежно від їх міцності, особливо в молодому віці, клітини печінки не 
витримують алкогольної інтоксикації та гинуть, розвивається хвороба –цироз 
печінки. Встановлено, що при частих але не об’ємних вживаннях жирова 
дистрофія печінки розвивається через 5–10 років, а цироз печінки – через 10–
15 р. [2]. 

Окислення алкоголю потребує підвищеної витрати кисню, розвивається 
хронічна тканинна гіпоксія, яка особливо несприятлива для печінки, серцевого 
м'язу та нервової системи. Жінки більш чутливі до кисневого голодування 
тканин, ніж чоловіки. Тому у чоловіків, які вживають часто та тривало 
алкогольні напої, ризик розвитку цирозу печінки збільшується в 5 разів у 
порівнянні з непитущими, а у жінок – в 250 разів! [1]. 

У зв’язку з тим, що процеси розпаду етилового спирту в печінці йдуть 
повільно (за 1 годину в середньому руйнується 0,1г спирту на 1 кг маси тіла 
людини), алкоголь та продукти його розпаду тривалий час циркулюють в крові, 
здійснюючи негативний вплив на весь організм. 

 Алкоголь в найбільшому ступені вражає центральну нервову систему, 
пригнічуючи її діяльність. Алкоголь тривалий час (10–14 діб) зберігається в 
нервових клітинах. Він сприяє злипанню еритроцитів, що призводить до 
закупорки судин, які підводять кров до клітин мозку, тим самим порушуючи 
постачання їх киснем. При кисневому голодуванні нейронів (до 10 хв.) вони 
гинуть. Незворотні органічні зміни, які відбуваються в різних відділах 
головного мозку, ведуть до різноманітних психологічних відхилень: 
пригнічується активність центрів, що керують поведінкою людини, 
активізуються функції нижчих інстинктів, втрачається орієнтація в просторі, 
координація рухів, притупляється відчуття болю, температури та 
барометричного тиску. В подальшому паралізуються центи дихання та 
кровообігу, розвивається коматозний стан та наркотичний сон. 

Наслідком хронічного алкоголізму є поступова деградація особистості, 
невмотивована агресивність, аморальна поведінка, втрата здатності засвоювати 
нову інформацію та зберігати довгострокову пам’ять.  

Тривале зловживання алкоголем викликає зміни в системі кровотворення 
та розвитку злоякісних пухлин: порожнини рота, глотки, гортані, стравоходу та 
шлунку. Загальна смертність від раку всіх локалізацій у хворих на алкоголізм 
на 25% вище середнього показника популяції. 

Алкоголь уражує також ендокринну систему, зокрема – органи 
розмноження. Вплив алкоголю не жіночий організм тягне за собою вантаж 
хвороб і нездужань, передчасну старість. Жінка або зовсім втрачає здатність 
стати матір’ю, або, що ще більш трагічно, якщо і народить, то слабку, 
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неповноцінну дитину. У неї слабшає або повністю згасає інстинкт материнства. 
Хвора алкоголізмом відмовляється від дітей або перестає піклуватися про них. 

Навіть одноразове вживання алкоголю в 4 рази знижує концентрацію в 
крові чоловічого статевого гормону – тестостерону. У багатьох чоловіків, що 
вживають спиртні напої, а тим більше у алкоголіків, патологічно змінені статеві 
залози, або повністю втрачається здатність продукувати статеві клітини – 
сперматозоїди, що призводить до чоловічого безпліддя, або синтезують 
«браковані» клітини, що веде до аномалій розвитку майбутньої дитини [1]. 

Алкоголь порушує генетичний матеріал чоловічих та жіночих статевих 
клітин, що призводить до тяжких наслідків для нащадків.  

Таким чином, алкоголь вражає весь організм і призводить до жахливих 
наслідків. Піклуйтесь про своє здоров’я. Особливо,якщо ви в знаходитесь 
репродуктивному віці, адже кожна випита вами пляшка може відобразитись на 
вашій дитині. Страждати через вас будуть ваші власні діти! Щоразу перед 
вживанням алкоголю подумайте,а чи потрібно це вам? 

Література 
1. Антін Г. М. Коли людина собі ворог. – К., 1993. 
2. Петренко Л. Ф. Підступний ворог. – К., 1991. 
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ПЕРЕВІРКА ВИКОРИСТАННЯ СВС НА МІСЯЦІ 
Актуальність дослідження. Проблема освоєння супутника Землі – Місяця 

залежить від можливості виготовлення на ньому будівельних матеріалів. 
Мета дослідження. Проаналізувати хімічний склад місячного реголіту, 

вибрати найкраще місце для побудови модуля з виробництва місячної цегли. 
Отримати температурні показники СВС – процесу в залежності від щільності 
заповнення капсул. 

Новизна дослідження. На основі аналізу хімічної концентрації елементів 
у місячному реголіті призначено найкраще місце для побудови виробничого 
модуля на Місяці, що виготовлятиме «місячну цеглу». 

Науковість. Особливості використання СВС – процесів на Місяці та 
залежності температурних характеристик процесу від щільності заповнення 
капсул. 

Модель розв’язку проблеми: 
1) Виділити основні типи реголіту, та з’ясувати їхні особливості; 
2) Дізнатися, які існують проекти по забудові Місяця; 
3) Перевірити можливість використання СВС на Місяці; 
4) Дізнатися, чи важлива щільність заповнення капсул при СВС реакціях, 
якщо так, то практично довести це; 
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Вчені довгий час працюють над питання забудови Місяця. На початку 
2009 року науковці з Вірджинського Технічного інституту на чолі з професором 
Кейт Логан запропонували використати для виготовлення місячної цегли 
процес саморозповсюджуючогося високотемературного синтезу (СВС). 

Його суть полягає в тому, що при звичайному горінні, наприклад, горіння 
сірника, брусок після підпалювання поступово зникає, поки весь не 
перетвориться на попіл. Усе це відбувається тому, що при горінні утворюються 
газоподібні продукти, які випаровуються. А якщо результаті горіння будуть 
утворюються не гази, а тверді речовини, то брусок залишиться цілим, після 
того як по ньому пройде вогонь, перетворюючи тверді речовини, які вступили в 
реакцію, не в попіл (або інший порошок), а в тверді кінцеві продукти.  

Для здійснення такого горіння потрібно підібрати так речовини для 
реакції, щоб при взаємодії цих реагентів виділялося багато тепла, а при самому 
перебігу реакції реагенти залишалися у твердому стань. У такому випадку 
продуктами реакції є не гази, а знову створені тугоплавкі речовини і матеріали. 

Іншою перевагою СВС є те, що синтез нового з’єднання слугує і 
причиною і наслідком процесу – він можливий лише за високої температури, 
але й температура піднімається завдяки синтезу. 

Однак, СВС-процес це не єдиний спосіб побудови будівель на Місяці. 
Інший проект забудови Місяця висунули англійці: група лондонських 
архітекторів спільно з фахівцями NASA розробили проект місячних баз, які 
виготовлятимуться роботами з реголіту [1].  

Однак, він значно дорожчий. Саме тому ми повертаємось до 
американського варіанту, який потребує лише перевезення модулів. А енергію 
можна отримувати з самих СВС – процесів, які виділяють велику кількість 
тепла. 

А для збільшення економічності процесу було проведено досліди, що до 
щільності заповнення модулів. Практично було доведено, що щільність 
реакційній суміші одна з важливих характеристик СВС процесу, адже 
збільшення площі контакту частинок приводить до зростання реакційної 
здатності суміші, в результаті чого підвищується швидкість розігріву суміші та 
інтенсифікації СВС процесу в цілому. 

Результатами даної науково-дослідницької роботи щодо теоретичних  
та експериментальних досліджень є:  
1) доведена можливість та вигідність використання процесів 

саморозповсюджуючогося високотемпературного синтезу на поверхні Місяця 
для виготовлення цегли з реголіту; 

2) теоретично встановлено, що материковий реголіт Місяця краще 

підходить, як за складом – для проведення реакцій, так і за місцем - для 

побудови виробничого модуля; 
3) практично підтверджено, що збільшення щільності між частинками 

речовин, які реагують в СВС – процесах знижує температуру самозапалення 
суміші та підвищує максимальну температуру процесу; 

4) отримано дані щодо вигідності збільшення щільності суміші, 
шляхом дослідів і підрахунків. 
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ЛІНЗА ЗІ ЗМІНЮЮЧОЮ ФОКУСНОЮ ВІДСТАННЮ 
На сьогодні неабиякої актуальності набуло створення нових типів 

телескопів, що, своєю чергою, залежить від фокусної відстані зміни коефіцієнта 
заломлення матеріалу лінзи. 

Спілка дослідників з Політехнічного інституту Ренселлера зробила новий 
тип рідкої лінзи. Лінза може швидко змінювати фокусну відстань, 
використовуючи енергію звукової хвилі. Вона має дві краплі води, які 
приймають особливу форму завдяки природному поверхневому натягу. Коли 
краплі підлягають впливу звукової хвилі, виникають коливання з частотою 100 
Гц, що дозволяє швидко змінювати геометрію їх поверхні. Це спричинює до 
зміни фокусної відстані рідких лінз і фокусуванню зображення, які 
одержуються сенсором [12]. 

На штативі розміщуємо пробірку, в якій рідина має властивість 
діелектрика. На дні пробірки рідина приймає форму плоско випуклої лінзи. Над 
пробіркою розміщуємо джерело світла. Проміння, проходячи через лінзу, 
фокусується в т. F0. Аркуш паперу розміщуємо горизонтально так, щоб F0 
знаходилась на ній. Вимірюємо цю відстань (5 разів) і визначаємо середнє 
арифметичне отриманих вимірів F: 

5

54321 FFFFF
Fс


  

В таблиці 1 показані результати вимірів з похибкою в 1 мм. 
  Таблиця 1 – Результати вимірювань і обчислень 

(початкові значення фокусної відстані) 
№

/п 
мF ,0

 

мF ,0

 

мF ,0

 

мF ,0

 

,%a

 

  мFFF ,000 

 

1. 0.2
8 

0.0
282 

0.0
002 

0.00
104 

3.
7 

(0.0282±0.00
104) 

2. 0.0
29 

0.0
282 

0.0
008 

0.00
104 

3.
7 

(0.0282±0.00
104) 

3. 0.0
265 

0.0
282 

0.0
017 

0.00
104 

3.
7 

(0.0282±0.00
104) 

4. 0.0
275 

0.0
282 

0.0
007 

0.00
104 

3.
7 

(0.0282±0.00
104) 

5. 0.0
3 

0.0
282 

0.0
018 

0.00
104 

3.
7 

(0.0282±0.00
104) 

Опускаємо електроди в рідину і подаємо напругу. Фокусна відстань буде 
змінюватися. В якості рідини ми брали гліцерин. Напругу подавали 25 кВ,  

15 кВ, 10 кВ. 
Результати вимірювань для гліцерину представлені в таблиці 2, 3, 4. 
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Таблиця 2 – Результати вимірювань і обчислень  

(фокусні відстані при u = 25*10
3 
В) 

  
№

/п 
мF ,1

 

мF ,1

 

мF ,1

 

мF ,1

 

,%a

 

  мFFF ,111   

1
. 

0
.015 

0
.0147 

0.00
03 

0.00
084 

5.7 (0.01470±0.00084) 

2
. 

0
.0145 

0
.0147 

0.00
02 

0.00
084 

5.7 (0.01470±0.00084) 

3
. 

0
.136 

0
.0147 

0.00
12 

0.00
084 

5.7 (0.01470±0.00084) 

4
. 

0
.0165 

0
.0147 

0.00
14 

0.00
084 

5.7 (0.01470±0.00084) 

5
. 

0
.014 

0
.0147 

0.00
7 

0.00
084 

5.7 (0.01470±0.00084) 

 
Таблиця 3 – Результати вимірювань і обчислень 

(фокусні відстані при u = 15*10
3 
В) 

 
№

/п 
мF ,1

 

мF ,1

 

мF ,1

 

мF ,1

 

,%a

 

  мFFF ,111   

1
. 

0
.017 

0
.0165 

0.00
05 

0.0
006 

3.6 (0.0165±0.0006) 

2
. 

0
.0165 

0
.0165 

0 0.0
006 

3.6 (0.0165±0.0006) 

3
. 

0
.016 

0
.0165 

0.00
05 

0.0
006 

3.6 (0.0165±0.0006) 

4
. 

0
.0155 

0
.0165 

0.00
1 

0.0
006 

3.6 (0.0165±0.0006) 

5
. 

0
.0175 

0
.0165 

0.00
1 

0.0
006 

3.6 (0.0165±0.0006) 

 

Таблиця 4 – Результати вимірювань і обчислень  
(фокусні відстані при u = 10*10

3 
В) 

 
№

/п 
мF ,1

 

мF ,1

 

мF ,1

 

мF ,1

 

,%a

 

  мFFF ,111   

1
. 

0
.019 

0
.0185 

0.00
05 

0.0
006 

3.2 (0.0185±0.0006) 

2
. 

0
.0195 

0
.0185 

0.00
1 

0.0
006 

3.2 (0.0185±0.0006) 

3
. 

0
.0185 

0
.0185 

0 0.0
006 

3.2 (0.0185±0.0006) 

4
. 

0
.018 

0
.0185 

0.00
05 

0.0
006 

3.2 (0.0185±0.0006) 

5
. 

0
.0175 

0
.0185 

0.00
1 

0.0
006 

3.2 (0.0185±0.0006) 

Ми побачили, що лінза однієї форми може змінювати коефіцієнт 
заломлення в залежності від напруги на електродах, тобто непотрібно готувати 
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набір скляних лінз для телескопа, а достатньо змінювати напругу на 
електродах. 

Таким чином, досліди автора підтвердили висновки про те, що фокусну 
відстань можна змінити за рахунок зміни коефіцієнту заломлення. Це дає змогу 
будувати лінзи набагато простіші аніж скляні, де фокусна відстань для кожної 
лінзи є постійною. Такі лінзи можна використовувати як для земних умов, так і 
в космосі. І, мабуть, таки головним є те, що такі лінзи будуть коштувати 
дешевше, аніж скляні. 
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НАРКОМАНІЯ ЯК ОДИН З ПРОЯВІВ АДИТИВНОЇ  

ПОВЕДІНКИ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ 

В сучасному суспільстві особливої гостроти набуває проблема 

профілактики різноманітних відхилень, або так званих девіацій у поведінці 

молоді. Найбільше занепокоєння викликає зростання випадків вживання дітьми 

та молоддю наркотиків, алкоголю та інших психотропних засобів.  



330 

Вивчення різних аспектів адиктивної поведінки підлітків дали підставу 

вважати, що її становлення переважно відбувається в підлітковому віці [1].  

Адиктивна поведінка – зловживання різними речовинами, що змінюють 

психічний стан, включаючи алкоголь і куріння тютюну до того, як від них 

сформувалася фізична залежність.  

Термін «адиктивна поведінка» вказує на порушення поведінки, а не на 

хворобу[5].  

На основі вивчення чинників, що призводять до вживання наркотичних 

речовин, можна виділити такі основні причини:  

1) інтерес до наркотиків, до нових почуттів, до «забороненого плоду», який 

заснований на упевненості, що вживання перших доз ще не призводить до 

наркоманії;  

2) втрата ціннісних життєвих орієнтирів, а звідси поява синдрому 

«безглуздого життя», сильне душевне потрясіння, почуття самотності, 

відсутність уваги і допомоги з боку батьків, педагогів, психологів;  

3) незадоволення життям, яке виникає на основі постійних конфліктів у 

сім’ї, навчальних закладах, низького матеріального і соціального рівня;  

4) вплив оточення, друзів, компанії;  

5) простота переходу від «легких» наркотиків (сигарет, алкоголю) до 

небезпечних;  

6) знання про шкідливість наркоманії: «дуже шкідливо» і незнання, 

наскільки це шкідливо і чому, коли і як це «шкідливо» виявляється. 

Схильність підлітка до спиртного або до наркотиків є ознакою більш 

глибокого особистісного неблагополуччя. Основа цього симптому – 

психологічна готовність підлітка до вживання психотропних засобів. 

Формуючись поступово, вона реалізується при першій можливості, тобто у 

випадку виникнення відповідної сприятливої ситуації. Виявлення даного 

феномена зумовлює необхідність пошуку нового підходу до розв’язання 

проблеми наркоманії неповнолітніх. Вона полягає в перенесенні акценту з 

проблеми наркоманії до проблеми особистості самого наркомана[3].  

До адиктивної поведінки неповнолітніх спонукають:  

1) недостатність або відсутність  

2) позитивного емоційного контакту з батьками;  

3) індивідуально-психологічні особливості;  

4) негативний соціально-психологічний статус у колективі;  

5) недостатність переконливої, доступної інформації про наслідки наркоманії; 

6) типові реакції поведінки; 

7)  негативна молодіжна субкультура;  

8) стрес та емоційні переживання;  

9) незайнятість, відсутність стійких пізнавальних інтересів особистості.  

Існування вираженої пронаркогенної ситуації в середовищі 

життєдіяльності сучасного підлітка зумовлює необхідність проведення 

соціально-педагогічної профілактики вживання наркотичних засобів як 

постійної захисної функції соціалізації неповнолітнього [6].  
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Особливу увагу потрібно приділити профілактиці наркотизації саме в 

підлітковому віці. Основним її напрямом повинна бути діагностична робота , а 

саме: раннє виявлення підлітків схильних до вживання наркотичних речовин. 

Діагностика адиктивної поведінки передбачає комплексний характер збору 

інформації, яка загалом дає певне уявлення про характер і установки в 

поведінці підлітка. 

Основні напрямки соціальної роботи в сфері наркотичної залежності: 

– консультування – до цього напрямку в нашій країні належить 

первинна профілактика наркотизму. Реалізується, головним чином, без участі 

правоохоронних органів. 

– втручання – до цього напрямку належить вторинна і третинна 

профілактика наркотизму. Реалізується за участю правоохоронних органів, 

установ, які здійснюють лікування і реабілітацію наркозалежних. 

У процесі профілактичної роботи з підлітками потрібно орієнтуватися на 

досягнення таких цілей:  

a) усвідомлення підлітком необхідності особистої участі в профілактичній 

групі;  

b) усвідомлення широкого кола причин і умов, які впливають на вибір 

адиктивної поведінки;  

c) формування власної і суспільної думки про негативний характер вживання 

будь-яких наркотичних речовин;  

d) навчання підлітків визначати особливості й характер життєвих ситуацій, 

які стають причиною адиктивної поведінки, і вироблення уміння протистояти їх 

впливові;  

e) навчання підлітків бачити перспективи свого власного життя, 

усвідомлювати важливість саме цього періоду життя в подальшому становленні 

їх особистості;  

f) формування у підлітків уявлення про неминучість згубних наслідків 

вживання наркотиків.  

Робота соціального працівника не може бути високоефективною, якщо 

він не буде підтримувати тісний контакт із батьками. Цей напрям роботи є 

складним через дефіцит вільного часу батьків і їх незацікавленість, адже багато 

хто вважає, що саме їхньої дитини така біда як наркоманія не буде 

стосуватись[3].  

Профілактична робота проводиться в декілька етапів. 

1. Перший етап: робота безпосередньо з дітьми, підлітками і молоддю в 

навчальних закладах усіх рівнів (лекції, бесіди, відеофільми, розповіді 

пацієнтів).  

2. Наступний етап: забезпечення батьків інформацією про негативний вплив 

на вживання дитиною наркотиків, алкоголю, куріння, а також рекомендації, як 

розпізнати початок наркотизації у дитини. З цією метою використовуються 

спеціальні «пам’ятки для батьків» та розробляються різні варіанти текстів 

бесід.  
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3. Третім і головним етапом у профілактичній роботі є проведення 

спеціалізованих методичних семінарів для педагогічних колективів навчальних 

закладів, співробітників військкоматів, міліції, лікарів .  

Таким чином, діяльність соціального ппрацівника під час здійснення ним 

профілактики вживання наркотиків серед дітей та підлітків передбачає систему 

таких корекційно-виховних заходів, які б спрямовувались на діагностику умов і 

чинників наркогенного ризику та попередження таких їх згубних поєднань, які 

відіграють роль детермінант адиктивної поведінки людини. Профілактична 

робота тісно переплітається з лікувальною при спеціальній підготовці колишніх 

наркоманів і їх родичів з метою залучення їх для роботи в психотерапевтичних 

групах. Запорукою ефективної профілактичної роботи серед підлітків, схильних 

до адиктивної поведінки є високопрофесійна підготовка соціальних працівників 

у вищих навчальних закладах.   
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ОСОБЛИВОСТІ КОЛЬОРОВОГО ВИДІЛЕННЯ ГРАФІЧНО-

ЗОБРАЖАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЖІНОЧОГО ЖУРНАЛУ «OOPS!» 

Для «глянцевих» видань форма відіграє не менш важливу роль, аніж 

змістове наповнення. Сьогодні дуже гостро постає питання використання барв 

на сторінках «глянцю». Вивченням цієї проблеми займалися такі дослідники, як 

Г. Бреслав [1], П. Янишин [4], М. Дубіна [2], І. Лаптєва [3]. Вони широко 

окреслюють значення кольорів на шпальтах журналів, говорячи в основному 

тільки про загальний дизайн цих видань та деякі психологічні властивості 

кольору. Важливим у видавничій справі є і вивчення колористики жіночого 

«глянцю». 

Метою роботи є комплексне дослідження поєднання кольорів та їх 

функцій на сторінках журнального видання для жінок «Oops!». Об’єктом 

аналізу є український журнал «Oops!», який за цільовим призначенням є 

розважальним виданням, тому містить багато наочної інформації з 

найрізноманітнішими колірними комбінаціями. 

Так, у деяких випадках виникає необхідність розмежувати кольором 

групи об’єктів. Тоді вдаються до таких колірних посередників: 
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– лінійки: вертикальні й горизонтальні, широкі та вузькі, пунктирні і 

суцільні, зі стрілочками та без них; їх забарвлення завжди яскраве, насичене і 

виразне. Наприклад, у випуску журналу за листопад 2013 р. стор. 10-13 

оздоблені широкими блакитними лінійками, які вертикально відділяють одну 

колонку від іншої, а горизонтально слугують тлом для заголовка й 

підкресленням для підзаголовка. Проте це не одиничний випадок використання 

лінійок. Під час створення дизайну видання верстальники часто вдаються до 

цього елементу декорування: у рубриці «Пошта» для відокремлення один від 

одного листів читачок журналу лінійки застосовуються постійно; 

– рамки: повні та неповні (обмежена тільки частина тексту). Їхній колір 

найчастіше чорний, проте застосовують барви всього спектру, якщо вони 

контрастують з фоном і гармоніюють із забарвленням шрифтів та інших 

декоративних елементів; 

– оформлення рубрик, що допомагає користувачеві орієнтуватися по 

виданню, знаходити необхідну для себе інформацію. Наприклад, постійні 

рубрики «Star news» й «Энциклопедия» аналізованого видання «Oops!». Перша 

завжди розміщується на шостій сторінці в рожево-чорних кольорах, де чорні 

рамки відокремлюють новини, а рожеві обрамлюють світлини. Білий текст 

подається на насиченому рожевому тлі. Друга рубрика не закріплена до 

конкретної сторінки, вона вирізняється сірим фоном, чорними рамками різного 

накреслення, а також блакитними заголовками, підкладками й темно-синіми 

дрібними штриховими деталями; 

– кольорове оформлення титулів, яке залежить від пори року: у зимових 

номерах переважають холодні відтінки (сірий, блідо-рожевий, блакитний 

тощо), в осінніх – теплі (червоно-жовтий спектр), весняні випуски 

характеризуються поєднанням різних відтінків зеленого з «теплими» тонами, а 

літні – комбінуванням кольорів: холодні переплітаються з теплими; 

– колажі як невід’ємна частина кожного випуску журналу «Oops!». 

Наприклад, колаж стор. 22 жовтневого номера оформлений у ніжно-блакитній 

гамі, що вдало поєднана з колористикою шрифтів усього розвороту, а також 

підкладками та дрібними декоративними елементами. Колажі 

урізноманітнюють шпальту, надаючи їй незвичності; 

– реклама – обов’язковий компонент кожного випуску журналу. Усю 

рекламу можна поділити на дві групи: випадкову, яку використовують 

одноразово й не повторюють в інших випусках, та постійну, що є традиційним 

атрибутом журналу. Чисельнішими є випадкові рекламні оголошення: анонси 

кінопрем’єр і музичних концертів. Постійною є реклама товарів від таких 

відомих виробників, як «Always» та «Venus». Кожній з них відводиться по дві 

сторінки щомісяця. Колористика постійної реклами незмінна, адже колір у 

цьому випадку виконує функцію орієнтиру, за яким читач одразу ж розпізнає 

рекламне звернення та виробника, якому воно належить. Наприклад, щомісячна 

рекламна рубрика від «Venus», об’єктом якої є бритва для гоління. Стор. 18-19 

листопадового номера «Oops!», де презентується продукція цього виробника, 

виконані в теплих яскраво-жовтих кольорах, що поєднуються з блакитним. 

Таке оформлення зумовлене забарвленням упаковки рекламного продукту.  
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Отже, колористика журналу «Oops!» дуже різноманітна та 

непередбачувана. Вона залежить від багатьох факторів: пори року, тематики 

інформаційного матеріалу, принципів хроматичного та ахроматичного 

контрастів, а також цілей, які переслідує та чи інша рубрика, матеріал, 

інформація. Дизайнери й верстальники видання активно користуються всіма 

видами зображального матеріалу (фотографії, штрихові зображення, 

інфографіка, колажі) та величезною палітрою декоративних елементів, серед 

яких лінійки, рамки, підкладки, фігурні прикраси.  

Кольори, присутні на сторінках видання «Oops!», крім того, що 

прикрашають його, роблять більш незвичним та яскравим, ще й виступають 

орієнтирами у користуванні журналом і координаторами уваги читачів. 
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ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ ДИТЯЧОЇ КНИЖКИ-

КОДЕКСУ «ВІННІ ПУХ» (ВИДАВНИЦТВО ТОВ «КАЗКА») 

Дитяче видання – це література, яка створена для дітей, висвітлює 

корисні та цікаві для них теми. Дитячі книжки мають безліч видів та форм. 

Вони допомагають малюкам пізнавати світ, розвиватися в певному напрямку 

(залежно від вибраного типу).  

Питання оформлення видання в усі часи привертало увагу науковців та 

практиків (Ю. Адамов, С. Антонова, Н. Гончарова, Н. Дубіна, В. Кізілова, 

Е. Огар, З. Партико, В. Пахомов, М. Тимошик, В. Савуа, В. Фаворський, 

С. Ярема та ін.). З розвитком науки і технологій змінюються технологічні 

процеси підготовки до друку видань, що знаходить своє відображення у 

науковій літературі. Крім того, змінюються потреби читачів, що впливає на 

оформлення видання відповідно до його призначення. Книжка для дітей «Вінні 

Пух», автором якої є Алан Олександр Мілн, ще не була об’єктом наукового 

аналізу, чим і зумовлений вибір теми та актуальність роботи. Об’єктом 

наукового дослідження є дитяча книжка-кодекс А.О. Мілна «Вінні Пух» 

(видавництво ТОВ «Казка»), а предметом – особливості її художнього 

оформлення. Метою статті є виділення особливостей художнього оформлення 

дитячої книжки-кодексу А.О. Мілна «Вінні Пух». 
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Одним з основних елементів художнього оформлення книжки є книжкова 

ілюстрація, що дозволяє якнайкраще художньо розкрити й доповнити зміст 

будь-якого твору, зокрема літературного. 

Художньо-технічне оформлення обкладинки є головним засобом атракції 

як батьків, так і самих дітей, оскільки вона привертає увагу покупців інколи 

частіше, ніж її зміст. Вона дає читачеві початкову загальну інформацію про 

книжку, тому дуже важливо правильно підібрати відповідне зображення, яке не 

тільки буде відображати суть змісту книги, а й залучати величезну кількість 

потенційних покупців. Палітурка аналізованого видання яскрава, тут подана 

велика ілюстрація: зображені головні герої казки Тигра, П’ятачок та сам Вінні 

Пух. Назва книжки написана мальованим шрифтом, який досить легко 

прочитати. 

Малюнок у книжці – основний засіб пізнання, через який діти 

сприймають і аналізують навколишній світ. Для цієї вікової категорії більшу 

частину видання повинні займати зображення. В нашій книжці зображення 

сягає 75%. Ілюстрації розміщені на кожній сторінці видання, всі вони 

відповідають змісту тексту. Так, наприклад, на сторінці 19 надрукований такий 

текст: «Ще мить – і Пуха щільно обліг розлючений бджолиний рій. Неабияк 

злякавшись, він видерся верхи на повітряну кульку…» Малюнок, що 

супроводжує текст, повністю відповідає його змісту: тут зображений зляканий 

головний герой книжки Вінні Пух, який летить на синій повітряній кульці, за 

якою женеться рій бджіл, що намагається його покусати. Ця ілюстрація 

належить до типу сторінкових ілюстрацій. Колір ілюстрацій інтенсивний, 

переважно без відтінків і дуже яскравий, такий, що відразу ж привертає увагу. 

На думку Г. Алямовської, підвищена «змістовність», інформативність 

кольорових ілюстрацій, їхня багатоколірність утруднює роботу молодших 

школярів з прочитанням книжки [1, с. 47]. 

У цілому кожний малюнок спонукає дитину мислити, оволодівати 

основними мисленнєвими операціями, формувати науковий світогляд, мовну 

культуру. 

До елементів художньо-технічного оформлення належить і шрифт тексту. 

ГСТУ29-62002 вказує на те, що текст видання повинен відтворюватися 

шрифтом, що відповідає вимогам санітарного законодавства України до 

зручності читання та зорового сприйняття залежно від вікової категорії [4]. Так, 

гарнітура шрифту дитячого видання «Вінні Пух» – NewtonC. Написи на 

ілюстраціях у книжці подаються іншим оригінальним шрифтом та більшим 

кеглем: кегль – 18, а шрифт – MV Boli. 

Наша книжка розрахована на читачів молодшого шкільного віку (7–

10 років), обраний кегль основного тексту – 14, назви підрозділів виділені 

жирним шрифтом та набрана більшим кеглем, тож з упевненістю можна 

сказати, що вимоги до оформлення текстового наповнення видання не 

порушені. 

Отже, особливостями художньо-технічного оформлення є: 

1) ілюстрації чітко відображають зміст тексту, що розміщений на сторінці; 
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2) шрифт підібраний відповідно до вікової категорії, на яку розраховане 

видання (він читабельний, основний текст набраний 14 кеглем, а назви 

підрозділів – 18); 

3) малюнки розміщені на однорідному фоні з чіткими контурами; 

4) колір ілюстрацій відповідає віковій категорії читачів. 

Таким чином, питання художньо-технічного оформлення дитячих видань 

буде актуальним до тих пір, поки буде існувати такий тип книжкових видань, 

як книжка-кодекс. Для дитини оформлення видання – це найважливіший 

критерій вибору книжки, тому ми переконалися, що при створенні художніх 

дитячих видань концепція художньо-технічного оформлення – найголовніше, 

на що потрібно звертати увагу. 

Література 

1. Алямовская Г. Проблемы использования цвета в учебниках / Г. Алямовская 

// Проблемы школьного учебника. – Вып. 10. – М., 1982. – С. 47. 

2. Поліграфія. Обкладинки та палітурки. Типи: СОУ 22.2-02477019-15:2010. – 

[На заміну ГСТУ 29.4-2001 ; чинний від 2010-11-01]. – К. : Держкомтелерадіо 

України, 2010. – 23 с. 

3. ГСТУ 29.6-2002. Видання для дітей. Поліграфічне виконання. Загальні 

технічні вимоги [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.chytomo.com/standards/vydannya-dlya-ditey-polihrafichne-vykonannya-

hstu29-62002. 

 

 

Кононенко Дмитро 

студент 3 курсу ЕПК ЗНУ 

Наук. кер.: к.філол.н., доц. Тяпкіна Н.І. 

 

ПАРАМЕТРИ ІНФОРМАТИВНОСТІ ТЕКСТІВ  

ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯ «LOOK AT ME» 

Журналіст, працюючи над текстом, повинен досягти його максимальної 

інформативності. Інформативний текст в інтернеті – це саме той текст, який 

зможе не тільки привернути увагу читача, а ще й зацікавить своїм унікальним 

змістом і неповторним викладом. Питання діалогічності, цінності та 

релевантності медіа-текстів у журналістикознавстві виражається передовсім 

через їх інформативність, тобто, кожна з цих ознак у сумі дає цілісний, 

змістовний, композиційний, а головне інформативний текст [4, с. 42]. 

Категорія інформативності текстів визначається багатьма лінгвістами та 

дослідниками текстознавчих наук як корелююча із іншими текстовими 

категоріями. Інформативність тексту або його змістовність невід’ємно 

функціонує у взаємозв’язку з цілою низкою категорій тексту як комунікативної 

одиниці найвищого рангу. 

Інформативність журналістських текстів за визначенням багатьох 

дослідників, серед яких є і Н. Валгіна, включає в себе такі параметри: 

− діалогічність; 

− істинність; 
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− цінність; 

− новизна; 

− унормованість [2]. 

Також треба зазначити, що будь-який текст в журналістиці містить усі 

три види текстової інформації: змістово-фактуальну, змістово-концептуальну та 

змістово-підтекстову. 

В основі цільного, композиційного та логічно-побудованого тексту 

завжди буде міститися факт, який може буде пов'язаний з іншими фактами 

(подіями, явищами тощо), по-різному інтерпретований. Крім того, будь-який 

текст може містити підтекстовку інформацію [2, с. 139–145]. 

Діалогічність – дуже важливий параметр інформативності, адже саме він 

мотивує читачів на якісь дії, зміни на краще, і таким чином взаємодіє із 

розумом людини. 

Передовсім діалогічність реалізується в реакціях реципієнта. Яскравим 

прикладом діалогічності тексту є стаття інтернет-видання «Look At Me», яка 

називається «Как создать команду для своего проекта: 8 примеров». 

Специфічною ознакою діалогічності тут є інтерактивність, яка виявляється в 

коментарях до матеріалу. Коментарі – найголовніша ознака діалогічності 

інтернет-текстів, поряд із лексичними засобами – звертаннями, закликами 

тощо. 

Діалогічність, як основний параметр інформативності медійних текстів, 

робить текст спрямованим на певну аудиторію читачів, відповідаючи їхнім 

потребам та цілям, які вони перед собою ставлять [1]. 

Істинність тексту, як зазначав З. Партико, може визначитися лише в 

текстах, які описують реальний світ, віддзеркалюють сьогодення і розкривають 

сутність явищ оточуючого світу, і аж ніяк не ірреального чи псевдореального 

[6, с. 70]. Істинність, безперечно, є ознакою інформативності тексту. 

Тексти інтернет-видання «Look At Me» містять зазвичай оригінальну 

інформацію, але бувають випадки, коли інформація у тексті підтверджується 

посиланням на оригінальне джерело. Наприклад, стаття «Queens of the Stone 

Age представили интерактивный клип» містить копійовану інформацію, яка 

підтверджена іншим зарубіжним виданням «Pitchfork». 

Цінність журналістських текстів визначається за своїм прагматичним 

призначенням різними окремими суб’єктами по-різному. Не можна говорити, 

що певний текст буде цінним для усіх читачів без винятку. Щоб автору та 

редактору зрозуміти чи була та чи інша інформація цікава та корисна, в 

інтернет просторі, а саме у виданні «Look At Me» функціонують віджети «Мені 

подобається» та «Розповісти друзям», за допомогою яких будь-який читач після 

ознайомлення зі статтею може таким чином «подякувати» автору за цінну 

статтю, цим самим визначивши її як цінну.  

Також на сайті присутній лічильник відвідувань до кожної окремої статті, 

таким чином редакційна колегія визначає найціннішу й найцікавішу 

інформацію, яка користується найбільшим попитом серед читачів. 

Безперечно можна вважати нову інформацію у тексті ознакою 

інформативності. Інше питання – чи несе той чи інший текст нову інформацію. 
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І. Кочан зазначав, що інформативність передбачає «ступінь новизни і 

несподіваності, що є в елементах тексту, для аудиторії» [4, с. 42], тому новизна 

у тексті також, як і попередні параметри, вказує на інформативність. Якщо сам 

текст не несе нової інформації, новизна статті може бути обґрунтована завдяки 

фотографії або іншим мультимедійним елементам: відео, аудіо, гіпер-карта, 

слайд-шоу, таймлайн тощо. Приклад використання такого таймлайну є у 

біографічній статті «Икона эпохи: Гейб Ньюэлл». Біографічні статті дуже часто 

не несуть нової інформації про людину, тому використання такого 

мультимедійного елементу як таймлайн тут дуже доречно. Інформативність 

такого тексту в рази підвищиться. 

Щоб текст був краще сприйнятий читачем, як автору, так і редактору 

потрібно дотримуватися основних норм редагування: інформаційних, логічних, 

лінгвістичних, етичних, композиційних, естетичних тощо [6, 66–70]. 

Унормованість тексту полягає в його хронологічному викладі, композиційній 

будові та логічній послідовності. В. Одінцов у своїх працях казав, що «текст – 

певна, з функціонально-смислового погляду упорядкована, група речень або їх 

аналогів, які являють собою, завдяки семантичним і функціональним 

взаємовідношенням елементів, завершену смислову єдність» [5]. 

Журналістський професійний текст обов’язково буде мати саме такий вигляд. 

Унормованість тексту можна побачити у статті, яка має назву «Проект 

Россия: Как три девушки собирают фотокарту страны». У даній публікації 

можна побачити, що на початку є назва рубрики, заголовок та фотографія до 

самої статті. Вже далі ми бачимо лід, а вже потім нам подаються короткі 

відомості про людей, які описані у статті, й сама стаття. 

Отже, інформативність тексту, як основна текстова категорія медіа-

текстів, є корелюючою комунікативною одиницею найвищого рівня. Для 

формування необхідної інформаційної бази текстів і забезпечення 

інформативності, як основної текстової категорії, необхідно дотримуватись 

структурно-семантичних норм викладу та норм редагування журналістських 

текстів. Специфіка підвищення інформативності текстів інтернет-видань 

проявляє себе у системі діалогічності автора з читачем, тобто наявність на сайті 

форуму, блоку коментарів, оцінки відвідувачів тощо, сприятиме підвищенню 

інформативності. Залучення мультимедіа даних також впливатиме на 

збільшення інформативності, адже текст, який ілюструється медіа-контентом 

привертає до себе увагу читачів, а це сприятиме безпосередньому прочитанню 

повідомлення. 

Таким чином, інформативність тексту можна вважати вкрай важливою 

для текстів інтернету, адже інформативний текст в інтернеті – це саме той 

текст, який зможе не тільки привернути увагу читача, а ще й зацікавить своїм 

унікальним змістом і неповторним семантичним викладом. 
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СПЕЦИФІКА ПРОМОЦІЙНИХ ЗАХОДІВ  

ВЕБ-ПОРТАЛУ «ДРУГ ЧИТАЧА» 

Вагому роль у розвитку книжкового ринку та самого суспільства 

належить спеціальним заходам, спрямованим на підвищення інтересу до 

книжки. Дослідженням промоції книжкової продукції займалися такі вітчизняні 

дослідники, як: Г. Глотва, Н. Дзиґа, М. Каменська, Г. Ключковська, А. 

Кокотюха, І. Столяр та інші. 

Мета публікації – визначити специфіку промоційних заходів у фаховому 

електронному виданні. Актуальність теми полягає в тому, щоб здійснити 

комплексне дослідження електронних видань як форми популяризації 

книжкової продукції.  

Періодичне фахове електронне видання – електронне видання, що 

виходить через певні проміжки часу, постійним для кожного року числом 

номерів (випусків), що не повторюються за змістом, однотипно оформленими 

нумерованими і (або) датованими випусками, що мають однаковий заголовок. 

Унікальною перевагою електронних видань є можливість інтерактивної 

реалізації останніх, при якій користувач (читач) може активно втручатися в хід 

подій, моделювати процеси [4]. 

Електронні фахові видання мають деякі переваги перед їхніми 

друкованими аналогами: потужна аудиторія; оперативність підготовки і 

поширення матеріалів; простота пошуку інформації; нові можливості співпраці 

з різними організаціями; зменшення витрат на видавничу діяльність. 

Промоція книги як елемент книжкового маркетингу, що сформувався в 

розвинених ринкових країнах і є цілісним комплексом заходів, спрямованих на 

просування книги, передбачає творення інформаційного поля у сфері 

книжкової справи. Найефективнішим посередником, який забезпечує 

інформування масової аудиторії, є засоби масової інформації, в нашому 

випадку – це електронне видання, або електронна версія друкованого ЗМІ. 

Інформування масового споживача про новини книговидання виконує не лише 

рекламні функції, а й сприяє творенню такого інформаційного поля, що 

стимулює загальний процес зацікавлення книгою [5, с. 253–257.]. 
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М. Каменська зазначає, що «промоцією називають будь-яку форму 

повідомлень, яку використовує організація для інформування, переконання або 

нагадування людям про свої товари, послуги, образи, ідеї, а також для 

громадської діяльності або впливу на суспільство». Промоція – маркетингова 

комунікація, яка використовує багато методів та інструментів як із галузі PR-у, 

так і з галузі реклами [1, с. 22–32]. 

Інтернет є повноцінним соціальним каналом, який поступово стає 

найекономічнішим джерелом популяризації української книги. Але тут є також 

велика проблема: українська книжка − не дуже прибутковий бізнес, тому 

створювати книжкові сайти бажаючих небагато. Якщо в українському Інтернет-

просторі функціонує понад 50 жіночих розважальних сайтів, присвячених 

темам здоров’я та краси, то книжкових сайтів − усього п’ять. Ці сайти 

працюють за кошти людей, відданих інтересам власної країни. У поширенні 

впливу української книги вони бачать шлях до розбудови українського 

суспільства, зростання патріотичних настроїв та прагнення зберегти традиції 

предків [2, с. 36]. 

Отже, промоція книжкової продукції здійснюється завдяки книжковим 

сайтам. Особливістю промоції в Інтернеті є те, що привернути увагу до 

запропонованих книжкових товарів складніше, ніж під час використання 

телебачення чи радіо. Тут ставляться підвищені вимоги: промоційні заходи 

обов’язково мають бути доступними, динамічними, інтерактивними і 

привабливими. 

 «Друг читача» – електронне фахове видання, тобто той сайт, 

пріоритетним профілем якого є інформування українського суспільства про 

сферу книговидання, про її найкращих діячів та початківців, про книги. Взагалі 

«Друг читача» – це газета, але зазначимо, що з 1 січня 2011 р. з’явилася ще її 

електронна версія.  

Веб-портал «Друг читача» має досить розвинену структуру та змістове 

наповнення. Читач може обрати для себе будь-яку з рубрик та прочитати щось 

цікаве, те, що буде необхідним саме йому. 

На сайті функціонують наступні рубрики: «Головна», «Що почитати», 

«Новини», «Інтерв’ю», «Репортажі», «Постать», «Непересічний читач», 

«Аналітика», «Здібні булочки», «Неформат», «Виставки», «Друг видавця», 

«Про нас», «Книжковий гороскоп». 

 Проаналізувавши сайт «Друг читача», можна зазначити, що на ньому 

можна дізнатися про весь світ сучасної української літератури. Завдання 

засновників сайту не в тому, щоб визначити, яка сучасна українська книжка є 

найкращою, і навіть не в тому, щоб визнати якусь українську книжку 

бестселером. А в тому, щоб кожен міг знайти тут кваліфіковану пораду людей, 

до думки яких варто прислухатися. Також на сайті є система коментування та 

відгуків після прочитаного матеріалу, що є дійсно важливим. Також будь-якою 

новиною можна поділитися через соціальну мережу – «Facebook» чи 

«Vkontakti» [6; 7]. В цих соціальних мережах існують навіть окремі сторінки, 

присвячені книжковому веб-порталу «Друг читача» [6]. Таким чином все 

http://vsiknygy.net.ua/
http://vsiknygy.net.ua/category/shcho_pochytaty/
http://vsiknygy.net.ua/category/news/
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http://vsiknygy.net.ua/category/analyst/
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http://vsiknygy.net.ua/category/neformat/
http://vsiknygy.net.ua/category/knyzhkovi-vystavky/
http://vsiknygy.net.ua/category/pubfriend/
http://vsiknygy.net.ua/about/
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більше і більше людей зможуть дізнаватися про українські книжки та бути у 

курсі того, як функціонує книжковий бізнес. 

У веб-порталі «Друг читача» функціонують багато рубрик, завдяки яким 

здійснюється промоція книг. В цих рубриках абсолютно все пов’язано з 

книжковою продукцією: починаючи з рецензій на книгу і завершуючи 

виставками та ярмарками. 

 В Україні функціонує обмежена кількість суто книжкових Інтернет-

джерел. Це негативно впливає на формування національної громадської думки, 

тому що книга є джерелом і інструментом підготовки освіченого 

конкурентоспроможного населення. Але спостерігаються позитивні зрушення 

щодо рівня зростання глобалізаційних процесів популяризації Інтернету та 

широкий спектр можливостей просування та рекламування книжкової 

продукції у мережі Інтернет. Так, з кожним роком все більше громадян зможуть 

долучатися до безкоштовної, відкритої, об’єктивної та незаангажованої 

інформації про книги, а згодом, орієнтуватися у сучасності, створювати нові 

форми взаємодії, еволюціонувати. Отже, є позитивна тенденція до зростання 

попиту користувачів Інтернет та фахових електронних видань взагалі і книжки 

зокрема [2, с. 50]. 

В результаті аналізу книжкового веб-ресурсу «Друг читача» можна 

зазначити, що це ЗМІ вдало подає інтерпретацію інформації про книгу з метою 

подальшої її реалізації. Також у веб-порталі присутня належна інфраструктура 

у мас-медіа, яка орієнтується на відповідний тип інформаційного продукту чи 

послідовне висвітлення певного предметно-тематичного напрямку. Газета 

«Друг читача» є активним українським ЗМІ, яке висвітлює культурологічну 

тематику, що при відповідному рівні представлення може бути рейтинговою, а 

відтак і комерційно вигідною. Цей сайт є цілеспрямованим, тобто направленим 

на читачів таким чином, щоб інформувати їх у сучасному книжковому ринку 

України.  

Результати проведеного аналізу дають підстави виділити наступні 

специфічні ознаки промоції книжкової продукції в цьому веб-порталі: 

1) непрямий рекламний характер акцій, що дає ширший простір для 

інтерпретування інформації про книгу; 

2) змістове наповнення рубрик відображає органічне поєднання різних 

промоційних заходів (інтерв’ю з відомими письменниками, рецензії на книжки, 

репортажі з ярмарків, виставок, афіші про різноманітні літературні вечори, 

статті про українських письменників, критиків). 
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ТИПОЛОГІЯ ОПРАВ ДОВІДКОВИХ ВИДАНЬ ІЗ ФАХУ «ВИДАВНИЧА 

СПРАВА ТА РЕДАГУВАННЯ» 

Осмислення сутності та специфіки українського довідкового видання як 

унікального, єдиного у своєму роді культурного явища в рамках теорії 

едитології є важливим у зв’язку з тим, що соціальна відповідальність 

інформації та книговидання в умовах глобальної трансформації соціального 

середовища є однією з актуальних проблем інформаційної науки, а в епоху 

масової культури, глобалізації та світової кризи питання отримання інформації 

людиною є одним з найважливіших у проблематиці сучасної культури [3, с. 5]. 

Об’єктом дослідження є довідкові видання: Таланчук П. М., Ярема С. Я., 

Коровайченко Ю. М., Ярема С. М., Моргунок В. С. Тлумачний словник 

термінів з видавничої, поліграфічної та пакувальної справи. – Київ–Львів: 

Університет «Україна», 2006. – 664 с. (Тлумачний словник). Поліграфія та 

видавнича справа. Російсько-український тлумачний словник. / Уклад.: Б. 

В.Дурняк, О. В.Мельников, О. М.Василишин, О. Г.Дячок, – Львів: Афіша, 2002. 

– 456с. (Поліграфія та видавнича справа). Українське енциклопедичне 

книговидання: маловідомі факти XIX – першої третини XX ст. [Текст] / Н. І. 

Черниш // Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 2005. – Вип. 10. 

(Енциклопедія). Е. І. Огар Словник-довідник з видавничої справи (російсько-

український, українсько-російський) / І. Е. Огар. – Львів: Палітра друку, 2002. 

(Словник-довідник). 

Предмет дослідження – типологічні особливості оправ довідкових видань 

із фаху «Видавнича справа та редагування». 

Мета дослідження – визначити особливості типології оправ довідкових 

видань із фаху «Видавнича справа та редагування». 

Дослідженням обкладинки та оправ у сучасному книгознавстві займались 

Б. Валуенко, С. Добкин, Е. Огар, М. Тимошик, В. Теремко, Н. Черниш . 
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Нормативне визначення загальних параметрів обкладинок і оправ подано 

у таких стандартах: «Міждержавний стандарт ГОСТ 7.4-86 СИБИД 

Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи», «ОСТ 

29.2-90 Видання книжкові. Упаковка, маркування транспортування і 

зберігання», «Галузеві стандарти України ГСТУ 29.4-2001 Обкладинки та 

палітурки. Типи (01.01.2002)», «Міждержавний стандарт ГОСТ 7.20-

2000 Система стандартів Інформації, бібліотечної та видавничої справи. Дата 

введення 2002-01-01» [5, с. 200]. 

Оправа є важливим елементом формально змістового наповнення 

довідкових видань. Вивчення наукових розвідок дає підстави стверджувати, що 

в теорії едитології існують різночитання досліджуваного нами терміну. 

Дослідники і основні положення нормативних документів на означення цього 

поняття подають терміни: «оправа», «палітурка» [2, с. 36]. 

Ми в дослідженні використовуємо термін «оправа». 

Для оправ книжкових видань характерні такі функції:  

- захист книжкового блоку від забруднень і пошкоджень; 

- скріплення книжкового блоку; 

- інформаційна функція – подається інформація про основні 

- параметри вихідних відомостей (найчастіше відомості про автора і назву 

видань); 

- художньо-естетична обкладинка або оправа свідчить про рівень художньо-

поліграфічного оформлення видання привертає увагу читача завдяки 

відповідному оформленню [4, с. 203]. 

Тлумачний словник виконаний за вимогами «ГСТУ 29.4-2001 

Обкладинки та палітурки. Типи» і рекомендовано для вивчення Міністерством 

освіти і наук України. Довідник має тверду оправу, виконує всі функції, що 

робить видання міцнішим та довговічним.  

Стандарт поширюється на оправи, що випускаються поліграфічними 

підприємствами, і встановлює їхні типи. Тому беручи його за основу наших 

досліджень, ми визначили, що видання належить до 2 типу оправ – проста 

оправа для звичайного покриття блока, скомплектованого підбиранням. 

скріплюється позошитно нитками на марлі і без неї. 

Поліграфія та видавнича справа – однотомне видання, яке має міцну 

оправу, що забезпечить довготривалість користування. Через те, що довідник 

розрахований на більшу читацьку аудиторію, у ньому було використано більш 

товщий картон для оправи. Довідник виконує всі зазначені функції, що 

допомагає довше слугувати читачам. Відповідно до ГСТУ 29.4-2001 тип 

7 залежно від конструкції. І має такі основні складові: форзац, блок, боковина, 

відстав, покриття. Оправа видання скомплектована способом - підбиранням 

(урозпуск). Блок комплектується зі сфальцьованих зошитів підйомкою, тобто 

аркуші накладаються один на один у стопку. 

Енциклопедія – однотомне видання, що має міцну оправу, та розраховане 

на довготривале користування. За ГСТУ 29.4-2001 відповідає типу 1 – проста 
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оправа для покриття блока вкладанням. Оправа видання скомплектована 

способом – підбиранням.  

Словник-довідник виготовлено відповідно до стандарту. Має міцну 

оправу, виконує ряд функцій вище зазначених. Оправа несе додаткову функцію, 

так на корінці зазначено назву видання та автора, а на боковині зазначено 

автора, назву, видавництво та рік випуску. За ГСТУ 29.4-2001 відповідає типу 3 

- проста обкладинка для покриття блока підбиранням. 

Всі видання виконують перераховані функції. Проте вони мають 

характерні відмінності в художньо-естетичній функції, Тлумачний словник – 

має тиснення на оправі, чим і відрізняється від інших довідників. 

Поліграфія та видавнича справа та Тлумачний словник мають гладкі 

оправи, різних кольорів, але з жовтими літерами зазначено авторський склад на 

назви видань. Поліграфія та видавнича справа має ілюстративний матеріал, чим 

схожий з Енциклопедією. У свою чергу Енциклопедія та Словник-довідник 

мають схожі оправи вони паперові і швидко забруднюються.  

Отже, якість довідкової книги забезпечується комплексом її властивостей 

як матеріального предмета: фізичними характеристиками матеріалу обкладинки 

та паперу, способом скріплення, принципом конструкції, розмірами канта. 

Комплекс цих властивостей тісно пов'язаний з обсягом видань, його 

завданнями, характером інформації та, як наслідок, з усіма складниками 

оформлення. 
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ЯРМАРКИ ТА ВИСТАВКИ 

ЯК СПОСІБ ПРОМОЦІЇ КНИЖКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Значимість та серйозність дослідження інструментів видавничої промоції, 

визначення їх дієвості та ефективності, встановлення характерних, унікальних і 

специфічних рис підтверджує високий потенціал книжкового ринку в нашій 

країні. Сьогодні книжковий ринок України та його суб’єкти, тобто видавці, 
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самостійно санкціонують різні рекламні механізми [6, с. 66]. Одним із найбільш 

ефективних та популярних інструментів, що дозволяє поєднати великі рекламні 

можливості та процес збуту видавничої продукції, є ярмарки та виставки.  

Метою статті є здійснення аналітичного дослідження книжкових ярмарків 

та виставок як способу промоції книжкової продукції. 

Процес формування ринку української поліграфічної продукції й досі 

триває. Адже написати книгу та отримати можливість її видати – це лише 

половина справи. Головним завданням все одно залишається те, щоб цю книгу 

продати. Й саме тоді в нагоді стає така наука, як видавнича промоція.  

Отже, видавнича промоція – процес просування книги на ринку; це 

сукупність правил та механізмів боротьби за читача, що регламентує стратегію 

поведінки видавця на ринку на якісно новому рівні. 

Українські дослідники проводили дослідження вітчизняного книжкового 

ринку та способів збуту його продукції [3; 5; 7; 8]. В рамках цієї публікації 

пропонуємо керуватися основними тенденціями, які характеризують 

функціонування сфери збуту видавничої продукції, що були виокремленні 

І. Копистинською: 

- найпоширенішою в Україні формою продажу залишається книжковий 

базар, що властиве для країн з перехідною економікою; 

- яткова торгівля, яка донедавна займала значне місце в Україні як мала 

форма продажу друкованої продукції, переживає період стагнації; 

- на зміну традиційним книгарням («Знання», «Мистецтво», «Наукова 

думка») відкриваються магазини нового покоління (які намагаються розширити 

асортимент і забезпечити максимальний доступ своєї продукції до покупців, а 

механізм ціноутворення, як правило, успадковують від старої радянської схеми: 

«Орфей», «Сяйво», «Казка», книгарня видавництва «Дніпро», «Світ книги»); 

- відкриття книжкових кафе (столичні літературні 

кав’ярні-книгозбірні «Бабуїн» та «Русская книга»); 

- створення групи інтернет-книгарень, що дає додаткові можливості для 

продажу книг, але така форма поки що повільно знаходить свого покупця в 

Україні; 

- переоформлення видавництв, при яких створені відділи збуту, в 

книготорговельні фірми; 

- пожвавлюється торгівля за допомогою відділів «Книга – поштою»; 

- в Україні спостерігається справжній виставковий та ярмарковий бум – 

остання та найбільш вагома для цієї статті тенденція [4, с. 69–71]. 

В законах, що регламентують книговидавничу діяльність, досі не подано 

чіткої дефініції понять «книжковий ярмарку» або «книжкова виставка». 

Наприклад, в Законі України «Про видавничу справу» наявні згадки лише про 

принципи, методи та цілі розповсюдження видавничої продукції [1, с. 25]. Але 

в Законі «Про рекламу» виявляємо загальне визначення терміну «ярмарок». 

Ярмарки – спеціальні виставкові заходи, які здійснюються з метою просування 

відповідного товару на ринок, проводяться організовано у певному приміщенні 

або на огородженому майданчику (в тому числі в місцях реалізації товару) у 
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визначені строки, розраховані на зацікавлених та професіоналів, організатор 

яких обмежив відвідування заходу тими особами, яким, відповідно до 

законодавства, дозволяється продавати товар, що демонструється [2, с. 1]. 

Метою будь-якого ярмарку є надання його учасникам можливості 

презентувати матеріальні приклади власного виробництва, показати раніше не 

відомі удосконалення та досягнення технічного характеру для того, щоб 

укласти вигідний торгівельний договір [6, с. 63]. 

В широкому значенні виставка – це публічна демонстрація досягнень у 

різних сферах діяльності людей, яка проводиться з ознайомчою метою. А якщо 

говорити про книжкову виставку, то, зрозуміло, що предметом демонстрації 

будуть саме книги – продукт видавничої діяльності. З цього й випливає суттєва 

відмінність досліджуваних явищ: ярмарок проводиться загалом задля 

отримання прибутку, а виставка має на меті лише показ результатів людської 

діяльності. 

Виставкова робота займає провідне місце в організації 

бібліотечно-інформаційної діяльності, бо саме книжкова виставка є надійним 

засобом розкриття інформаційних ресурсів бібліотеки, її візитною карткою, 

відображаючи її стиль і творчі можливості персоналу. 

Порівнявши ефективність роботи ярмарку та виставки, В. Кулаковська 

робить такі висновки: якість рекламного контакту з цільовою аудиторією на 

виставці найвища в порівнянні з іншими засобами просування; при цьому 

частота і розмір цільової аудиторії досить високий за умови правильного 

вибору виставки. Але ярмарки є більш вигідними для продавців через 

можливість не тільки досягнення рекламних, маркетингових цілей, а ще й 

суттєвого збільшення кількості реалізованого товару, що покриває не тільки 

технічні витрати, а й дає можливість отримати прибуток [6, с. 64]. 

Узагальнюючи основні характеристики ярмарки та виставки, можна 

підсумувати, що книжковий ярмарок-виставка – це експозиція книжкової 

продукції всіх напрямків вітчизняними та зарубіжними видавництвами з метою 

досягнення маркетингових, рекламних та збутових цілей [6, с. 64]. 

Таким чином бачимо, що ярмарки та виставки, які, об’єднуючи свої цілі 

та напрямки роботи, створюють майже новий вид способу розповсюдження 

друкованої продукції – ярмарки-виставки, є одним із найпотужніших засобів 

промоції книги на вітчизняному ринку.  

Як зауважує М. Тимошик, кожен ярмарок, а отже й ярмарок-виставка, 

підживлює в країні інтерес до книги, до читання, сприяє налагодженню 

контактів видавців, поліграфістів і книгорозповсюджувачів, заповнює ніші й 

прогалини у цій справі [9, с. 391]. Тому цілком закономірним буде той факт, що 

саме під час подібних заходів укладається найбільша кількість контрактів щодо 

реалізації та продажу книги на ринку.  

Отже, промоція як ефективний спосіб формування сприятливої репутації 

автора та його видання – це важлива складова загального процесу реалізації 

книжкової продукції. Одним з найефективніших залишається виставково-

ярмаркова діяльність. Особливо це важливо для України, на території якої в 
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останній час можна спостерігати значне збільшення кількості проведених 

ярмарок та виставок. Масштабність, значущість і популярність виставково-

ярмаркових заходів не можна ні з чим порівняти. Об’єднуючись, виставки та 

ярмарки виконують спільні завдання та мету: з самого початку ярмарки та 

виставки були формою господарського зв’язку між товаровиробниками 

(видавцями) і книгорозповсюджувачами (книгарями), одночасно вони також є 

історично сформованим способом соціальної комунікації, виконують функції 

реклами та пропаганди книги й читання в цілому, а це значить, що вони беруть 

участь у розвитку культури. І тому, як соціокультурний феномен, книжкові 

виставки-ярмарки тісно пов’язані з усіма галузями книжкової справи, а також з 

ідеологією, політикою, освітою, наукою, культурою та іншими соціальними 

інститутами. І тому в найближчому майбутньому очікується зростання 

значення книжкових виставок та ярмарків як одного з найголовніших 

інструментів маркетингу, тому що участь саме в таких заходах сприяє розвитку 

співробітництва на всіх рівнях. 
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СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

У МЕДИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Одним з видів страхування професійної відповідальності є страхування, 

який зараз перебуває на етапі свого становлення, тим більше якщо мова йде про 

страхування професійної відповідальності медичних працівників. Діяльність 

медичних працівників пов'язана з ризиком заподіяння шкоди пацієнту. Цей 

ризик обумовлюється можливістю допущення помилки медичним працівником 

від якої, на жаль, ніхто не може бути захищений. Саме тому страхування 

професійної відповідальності медичних працівників має здійснюватися з метою 

забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної третім особам, внаслідок 

професійних помилок у зв'язку із здійсненням професійної діяльності. 

Дослідженням даної теми займалися такі вчені: С. О. Козуліна, В. М. 

Никифорак, Т. Тихомирова. Як бачимо, ця тема залишається малодослідженою. 

Мета цієї статті полягає у дослідженні сучасних наукових поглядів на 

страхування професійної відповідальності медичних працівників в Україні та 

правового врегулювання цього виду відносин. 

Страхування цивільної відповідальності стає все більше популярним 

видом страхових послуг в Україні. Тим часом, незважаючи на широке 

рекламування даного виду діяльності мало не всіма страховиками, попит на 

страхування «елітних» ризиків, до яких відноситься відповідальність медичних 

установ, значно перевищує реальну пропозицію. 

З досвіду ведення судових процесів в «медичних справ» видно, що 

керівники лікарень зацікавлені в страховому забезпеченні не тільки майнової 

шкоди, заподіяної неякісним лікуванням, але також і моральної шкоди, 

стягуваної судами за несприятливих наслідків в медичній практиці [1, с. 159]. 

Майнова шкода з відшкодування втраченого заробітку, витрат на ліки та ін., як 

правило, становить незначну частину порівняно з моральною шкодою, що в 

юридичному сенсі також відноситься до «шкода здоров'ю». 

У ряді випадків судами на користь пацієнтів стягувалася виключно 

«моральна шкода». Цілком зрозуміло, що без покриття страховкою даного 

ризику керівникам лікарень не вигідно укладати договори зі страховими 

фірмами. Однак, незважаючи на настільки очевидну потребу в страхуванні 

«моральної шкоди» за випадками пошкодження здоров’я, жодна зі страхових 

фірм не пропонує клієнтам такий вид послуг, обмежуючись лише страхуванням 

майнових збитків. Більш того, в деяких фірмах прямо заборонено страхувати 

«моральний збиток», не кажучи вже про можливість переговорів з 

потенційними клієнтами та варіюванні цін на такі послуги. Як пояснюють 

працівники страхових компаній, вони побоюються «астрономічних» сум 
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моральної шкоди, яких потребують пацієнти від лікарень, що, нібито, може 

розорити страхову компанію. Однак так можуть думати люди, які жодного разу 

не побували у судових процесах за медичними справами. Адже одна справа – 

скільки позивач «просить», й інша, – скільки зазвичай стягує суд за такими 

позовами. Судова практика грає важливу, якщо не вирішальну роль у 

встановленні судом фактичної суми моральної шкоди, що підлягає стягненню. 

Наприклад, у Харківській області максимальна сума моральної шкоди, стягнута 

судом з медичної установи склала 55 000 грн. (за смертельного випадку). Отже, 

можна припускати, що суди будуть стягувати суми, близькі до цієї цифри, але 

ніяк не в «мільйон доларів», що іноді просять позивачі у своїх заявах. [6, с. 65]. 

Крім цього, в страховій справі існують такі поняття, як «ліміт 

відповідальності» і «франшиза» [2, с. 238–239]. Що заважає страховикові при 

укладанні договору на «страхування моральної шкоди» встановити ліміт 

відповідальності по кожному випадку? Крім цього, можна ввести безумовну 

франшизу або підвищити страховий тариф для таких ризиків, що буде 

природним регулятором попиту та пропозиції на ці послуги. 

Відповідно до ст. 991 Цивільного кодексу України страховик має право 

відмовитися від здійснення страхової виплати за договором страхування 

професійної відповідальності медичних працівників у разі: 

 навмисних дій страхувальника або особи, на користь якої укладено 

договір страхування, якщо вони були спрямовані на настання страхового 

випадку, крім дій, пов'язаних із виконанням ними громадянського чи 

службового обов'язку, вчинених у стані необхідної оборони (без перевищення її 

меж), або щодо захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової 

репутації; 
7.  вчинення страхувальником або особою, на користь якої укладено договір 

страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку; 
8.  подання страхувальником завідомо неправдивих відомостей про об'єкт 

страхування або про факт настання страхового випадку; 
9.  одержання страхувальником повного відшкодування збитків за 

договором майнового страхування від особи, яка їх завдала; 
10.  несвоєчасного повідомлення страхувальником без поважних на те 

причин про настання страхового випадку або створення страховикові перешкод 

у визначенні обставин, характеру та розміру збитків; 
11. наявності інших підстав, встановлених законом. 

2. Договором страхування можуть бути передбачені також інші підстави 

для відмови здійснити страхову виплату, якщо це не суперечить закону. 

3. Рішення страховика про відмову здійснити страхову виплату 

повідомляється страхувальникові у письмовій формі з обґрунтуванням причин 

відмови [4]. 

Така відмова страховика у виплаті страхового відшкодування може бути 

оскаржена страхувальником у судовому порядку. 

З метою активного просування страхування цивільної відповідальності 
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необхідно мати на увазі ще одну обставину. З урахуванням конституційного 

принципу (ст. 29) «змагальності сторін у суді» [3], велике значення має 

професійне представлення кожною стороною своєї позиції в судовому процесі. 

Тому як ефективна міра, що дозволяє істотно знизити суму виплат, є самостійне 

залучення страховою компанією професійного юриста для захисту 

застрахованої установи. Дану послугу слід включати в договір страхування з 

двох причин. По-перше, медичні установи, як відповідачі, намагаються 

заощадити на досвідчених юристах, направляючи до суду свого штатного 

юрисконсульта, або запрошуючи «першого» адвоката, який не має уявлення 

про специфіку медичних справ. По-друге, застрахована лікарня в цьому 

випадку відстоює вже не «свої гроші», а «гроші страховика», що також не надає 

високого ентузіазму її керівникам. У результаті така економія обертається 

програшем великих сум, які лягають тягарем компенсаційних виплат на 

страхову компанію [5, с. 76]. 

Таким чином, страхування цивільної відповідальності в медицині («від 

лікарської помилки») є перспективним і високо затребуваним видом страхових 

послуг. Однак, в силу новизни даних відносин і відомої інертності людського 

мислення він поки не набув широкого поширення в Україні. Велика кількість 

випадків носить суб'єктивний характер і можуть бути вирішені застосуванням 

«ліміту відповідальності», «франшизи» з аналізом судової практики 

професійними юристами, які займаються даною проблемою. Страхове покриття 

«моральної шкоди», як форми майнової відповідальності по випадках 

несприятливих наслідків у медицині дозволить створити систему вичерпного 

страхового захисту лікувальних установ, що, безсумнівно, підвищить правову 

та економічну захищеність як медичних працівників, так і пацієнтів. 
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ВІЛЬНЕ КОРИСТУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЮ ЗБРОЄЮ:  

УСІ ЗА ТА ПРОТИ 

Питання про те, чи варто передбачити у законодавстві право на вільне 

володіння вогнепальною зброєю, є досить актуальним для України, де рівень 

злочинності є одним із найвищих в Європі. На сьогодні в Верховній Раді 

зареєстровано проект Закону України про зброю (реєстр. № П71-д) [1]. Даний 

законопроект пропонує розширене поняття видів зброї, класифікацію зброї, 

вводить правові основи обігу зброї, суб’єктів, які можуть нею володіти тощо. 

Хоча й досі Закон «Про зброю» не прийнятий, ця тема постійно обговорюється 

як юристами-практиками, так і пересічними громадянами. Над цим питанням 

працювали М. Бродський, Ю. Кармазін, М. Лациба. Законопроект внесений до 

розгляду народними депутатами: В. Мойсиком, О. Бандуркою, М. Маркуш, 

В. Нечипорук. 

Згідно з п. 1 постанови Верховної Ради України «Про право власності на 

окремі види майна» [2], до видів майна, що не може перебувати у власності 

громадян, громадських об’єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб 

інших держав на території України відноситься зброя, боєприпаси (крім 

мисливської і пневматичної зброї, і боєприпасів до неї, а також спортивної 

зброї і боєприпасів до неї, що придбаваються громадськими об’єднаннями з 

дозволу органів внутрішніх справ).  

Порядок та умови видачі таких дозволів або заборони в їх видачі 

встановлювався Наказом МВС № 622 про порядок придбання, зберігання та 

обліку зброї [4]. 

Згідно з п. 1 ст. 263 КК України [3] на території України забороняється: 

1) обіг зброї та бойових припасів не внесених до Державного збройового 

кадастру (крім несучасної зброї); 

2) конструктивна переробка власником службово-штатної або цивільної зброї 

та бойових припасів до неї. 

3) обіг несанкціонованої зброї, а також вкладних до гладко ствольної 

мисливської зброї нарізних стволів; реалізація поза спеціалізованими 

збройовими магазинами будь якої пневматичної зброї; обіг зброї, що своєю 

формою імітує безпечні предмети; 

4) зберігання та використання за межами спортивних об'єктів і придбання 

громадянами вогнепальної спортивної нарізної зброї, холодної метальної зброї, 

пневматичної зброї. Пересилання зброї, крім антикварної зброї та її реплік; 

5) носіння зброї громадянами під час проведення масових публічних заходів; 

носіння з метою особистого захисту холодної і вогнепальної довгоствольної 

зброї, за винятком осіб, яким таке право надане чинним законодавством, крім 

антикварної зброї та її реплік; 

6) придбання, зберігання і використання громадянами бойових припасів до 

бойової ручної стрілецької зброї; 



352 

Забороняється також без необхідності діставати зброю та публічно її 

демонструвати, передавати зброю іншим особам, які не є її власниками не 

мають права на придбання, зберігання носіння та використання зброї. 

Суб’єкти, що мають право на придбання зброї: 

—  державні органи; підприємства, установи та організації, незалежно від 

форми власності, для озброєння особового складу охорони, своїх працівників і 

посадових осіб, яким згідно із законодавством та видом діяльності дозволено 

користуватися зброєю. 

—  суб'єкти, які згідно з чинним законодавством займаються виробництвом, 

ремонтом, реалізацією зброї та бойових припасів, утриманням стрілецьких 

тирів, стрільбищ, мисливських стендів, та інші суб'єкти, яким таке право надане 

чинним законодавством; спортивні та мисливські організації; 

—  громадяни України і іноземні громадяни та іноземні юридичні особи в 

порядку, визначеному цим Законом. 

Дозволи на зброю не видаються, а видані дозволи анулюються за 

наявності: 

1) довідки, медичної установи про те, що особа за станом здоров'я не може 

володіти зброєю;рішення суду про визнання громадянина недієздатним, 

обмежено дієздатним чи безвісти відсутнім; 

2) відомостей про систематичні порушення особою правил обігу зброї, 

громадського порядку, перебування на обліку та лікуванні від алкоголізму, 

вживання наркотичних засобів або психотропних речовин без призначення 

лікаря; 

3) вироку суду про засудження особи до позбавлення волі; непогашеної або не 

знятої в установленому порядку з особи судимості за тяжкі злочини, а також 

злочини, скоєні із застосуванням зброї чи вибухових пристроїв; 

4) ухвали суду про направлення для відбування покарання у вигляді 

позбавлення волі осіб, умовно засуджених, засуджених з відстрочкою 

виконання вироку або ухвали суду про заміну невідбутного строку виправних 

робіт покаранням у вигляді позбавлення волі. 

Протягом останнього часу питання щодо надання громадянам права 

вільного володіння зброєю активно обговорюється на політичному та 

науковому рівні. На думку багатьох публічних осіб (М. Бродський, 

Ю. Кармазін та ін.), надання громадянам України права вибору – права 

вільного носіння зброї – може стати альтернативним шляхом протидії 

злочинності та найбільш ефективним способом захисту свого життя. Сьогодні 

ні для кого не є таємницею, що при наявності достатніх грошових коштів особа 

знайде можливість заволодіти будь-якою зброєю. Згадаємо лише, що жодні 

законодавчі заборони і встановлена кримінальна відповідальність не могли 

зупинити озброєні злочинні угруповання ще з середини 90-х років і до сьогодні. 

Особливо це стосується районів неосвітлених вулиць, або районів, де 

проживають маргінальні прошарки населення: велика чисельність безробітних, 

наркозалежних осіб тощо.  

Подібні аргументи зазвичай застосовують прихильники вільного 

володіння зброєю, наводячи як приклад Сполучені Штати Америки, де таке 
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право існувало практично завжди, і на загальну кількість злочинів це суттєво не 

вплинуло. Звісно, в жодному разі не можна дозволяти володіння і носіння зброї 

всім бажаючим. Та й Україна – не США, і впровадження вільного володіння 

зброєю може призвести до непередбачуваних наслідків. Багато аналітиків 

вважають, що українське суспільство психологічно ще не готове до вільного 

володіння зброєю. Так, народний депутат Т. Чорновіл вважає, «...що в 

суспільстві, яке знаходиться на перехідній стадії розвитку, можуть виникнути 

різного роду внутрішні катаклізми. Під їх впливом у деяких громадян 

формується психологічний відрив, і вони можуть не завжди адекватно 

реагувати на ситуації. Серед звичайних громадян досить багато психічно 

здорових людей, здатних у стані афекту застосувати зброю в громадських 

місцях». На підтримку цієї точки зору також згадують Сполучені Штати 

Америки, де практично буденною стала ситуація, коли підлітки, перебуваючи в 

стані афекту чи керуючись певними надуманими мотивами, розстрілюють з 

вогнепальної зброї своїх однокласників.  

Крім того, не можна виключати, що із впровадженням вільного володіння 

зброєю може зрости кількість злочинів певної категорії (наприклад, злочини, 

вчинені з мотивів помсти, у стані необхідної оборони, у стані афекту тощо). 

Слід враховувати, що особа не завжди може адекватно оцінити ситуацію, 

відчуваючи небезпеку там, де її немає. Не виключено, що на звичайний, 

можливо образливий, жарт особа, не зорієнтувавшись в ситуації, може 

відповісти зброєю. 

Отже, аргументів як на користь введення права вільного володіння зброї, 

так і проти цього, можна навести чимало. Звісно, давати дозвіл на носіння зброї 

всім бажаючим за наявності лише медичної довідки не можна. Тим паче, що 

українське суспільство психологічно не готове до вільного користування 

зброєю, наприклад Швейцарія − одна з найбільш озброєних країн світу, 

швейцари зберігають зброю у себе дома, ще з дитинства вони проходять 

стрілецьку підготовку, щоб кожен громадянин вмів користуватися зброєю. І 

саме Швейцарія залишається однією з наймирніших країн світу. 
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ПРАВОВА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ПІДЛІТКІВ В УКРАЇНІ: НОРМАТИВНО-

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Упровадження демократичного устрою в життя українського суспільства 

вимагає від «нового» покоління чіткого усвідомлення власних прав та 

обов’язків, гарантованих Конституцією України, законами та іншими 

нормативно-правовими актами. Соціально-правові зміни, що відбуваються в 

країні, активно впливають на сферу сучасної правової освіти, вимагаючи 

мобільності й адекватної відповіді на сучасні вимоги суспільства. 

Одним із пріоритетних напрямів оновлення змісту правової освіти є 

модернізація і розвиток системи правової соціалізації учнів підліткового віку в 

загальноосвітніх навчальних закладах. Сучасний підліток, вихованець 

загальноосвітньої школи повинен мати не лише певну суму правових знань, 

розвинену правову свідомість, але і уміння діяти в реальних соціально-

правових ситуаціях, визначати власні життєві цілі, мати досвід правової 

поведінки й особистої відповідальності за скоєні вчинки.  

В даній роботі визначені і обґрунтовані особливості та механізми 

правової соціалізації дітей підліткового віку. 

Так, у наукових дослідження правознавців (О. Зайчук, Н. Оніщенко, 

В. Швачка) правова соціалізація визначається як процес формування особи з 

відповідним рівнем правової свідомості, що проявляється в залученні її до 

системи правових цінностей суспільства, засвоєнні нею даної системи та у 

зворотній соціально-правовій діяльності особи, спрямованої на корегування 

суспільних цінностей. 

На процес правового розвитку індивіда мають вплив як фактори 

безпосереднього оточуючого середовища, так і засоби організованої системи 

правової соціалізації. Даний процес залежить від дії соціально-правових 

механізмів: 

– Соціально-правова адаптація (Процес пристосування до існуючих у 

суспільстві правових норм та традицій) 

– Інтеріоризація (Процес засвоєння моральних цінностей, настанов і 

правових норм; включення їх внутрішнього світу особи) 

– Екстеріорізація (Процес здійснення впливу на оточуюче середовище 

шляхом «втілення в життя» набутих та переосмислених поглядів, ідей, 

переконань.  

 Відомі українські науковці-соціальні педагоги О. Беспальео, Р. 

Вайнола, А. Капська, І. Ковчина, Ж. Петрочко визначають, що соціалізація є 

важливим чинником розвитку окремої особистості і суспільства в цілому. 

Українські дослідники-соціологи Н. Осипова, В. Воднік визначають правову 

соціалізацію як засвоєння правових норм і позиціонування індивіда щодо них. 

Українське законодавство визначає законодавчою базою правової 

соціалізації актуальні мієнародні правові документи: Конвенція про права 
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дитини, Європейска конвенція про здійснення прав дітей, Конвенція про 

контакт з дітьми, Європейська конвенция про усиновлення дітей та чинне 

законодавсто України, КУ, ЗУ «Про охорону дитинства», ЗУ «Про освіту», ЗУ 

«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».  

Таким чином, законодавчу основу правової соціалізації дітей підліткового 

віку в Україні складає національне нормативно-правове поле, що сформоване з 

урахуванням міжнародного правового досвіду. 
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ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО СТАТУСУ БІПАТРИДІВ 

Правове регулювання статусу різних категорій фізичних осіб (громадян 

України, іноземних громадян, апатридів, біпатридів, біженців) в Україні, 

незважаючи на існування широкого кола законодавчих актів із цього питання, є 

ще не зовсім досконалим. Це стосується, зокрема визначень, юридичних 

термінів і понять, які вживаються в цих нормативних актах. І як наслідок, 

окремі категорії фізичних осіб не можуть реалізувати у повній мірі належні їм 

права.  

Мета роботи: зазначити неоднорідність вирішення проблем біпатридів з 

огляду на практичну неоднорідність засад національного законодавства та 

міжнародного права. 

Особливу увагу хотілося б звернути на правовий статус біпатридів в 

Європі та в Україні. 

Кожна держава намагається дотримуватись єдиного громадянства, 

оскільки правовий статус осіб з подвійним громадянством (біпатридів) 

породжує чимало проблем у сфері як публічного, так і приватного права. 

Подвійність громадянства з’являється внаслідок виникнення колізій 

законодавства різних держав щодо набуття і втрати громадянства, міграційних 

процесів, реєстрації шлюбів з іноземцями та ін. Подвійне громадянство 
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дозволяється також в особливих випадках, зазвичай через укладення 

міжнародних угод. 

Деякі міжнародні угоди займають виважену позицію стосовно подвійного 

громадянства. Така позиція, мабуть збережеться і в майбутньому. Так 

наприклад, Європейська конвенція про громадянство 1997 р. передбачає, що 

держава має: 

1. дозволити дітям, які мають не одне громадянство, набутим автоматично при 

народжені, зберігати ці громадянства; 

2. дозволити своїм громадянам мати ще одне громадянство, якщо це інше 

громадянство автоматично набувається при одруженні [1]. 

Отже, питання про правовий статус біпатридів залишається актуальним 

для сучасних держав. 

Однією з міжнародних угод, яка регулює питання правового статусу осіб 

з подвійним громадянством, є Гаазька конвенція про деякі питання щодо 

конфліктів між законами про громадянство 1930 р. З її змісту слідує, зокрема, 

наступне. Кожна держава сама визначає, хто є її громадянином. Держава не 

може здійснювати дипломатичний захист свого громадянина в іншій державі, 

громадянином якої ця особа також є. На правовий статус біпатрида впливає й 

те, що в межах третьої держави особа, яка має більше, ніж одне громадянство, 

вважатиметься такою, що має одне. 

Біпатриди користуються правами й виконують обов’язки нарівні з 

громадянами держави, в якій проживають. Як правило, у міжнародній практиці 

вважається, що особа, котра має подвійне громадянство, повинна насамперед 

керуватися законами тієї країни, у якій вона мешкає на цей час. Однак, як 

свідчить міжнародна юридична практика, нерідко виникають ситуації, коли 

необхідність виконувати закони одночасно двох держав призводить до 

суперечності й людина опиняється перед складним вибором: закон якої країни 

порушити, щоб не порушити законів іншої. 

Тому, юристи закликають як слід усвідомити той факт, що коли ви 

потрапляєте в скрутне становище в тій країні, громадянином якої є, офіційні 

представники іншої країни, громадянином якої ви також є, уже не зможуть вам 

допомогти. 

Подвійне громадянство часто має певні негативні наслідки, пов’язані з 

наданням дипломатичного захисту, військовою та державною службою, 

сплатою податків тощо. На прикладі, якщо особа-біпатрид, яка має українське і 

російське громадянство, його сім’я проживає на території України, а біпатрид 

працює і проживає на території Росії і платить податки в російську казну. Після 

настання пенсійного віку, він виходить на заслужений відпочинок та отримує 

пенсію відповідно до своєї заробітної плати, яку він отримував під час роботи в 

Росії. Але повернувшись до своєї сім’ї, яка проживає на території України він 

буде отримувати мінімальну пенсію, так як він не сплачував податки та не 

поповнював державну казну цієї країни. 

Через труднощі у врегулюванні статусу біпатридів держави прагнуть 

уникнути подвійного громадянства, зокрема укладенням двосторонніх угод. 
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Зараз за неповідомлення громадянином України про отримання 

іноземного громадянства є адміністративним правопорушенням і карається 

штрафом 170−1700 грн. [2]. На данний час у Верховній Раді зареєстрований 

законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність за 

«неповідомлення громадянином України про отримання іноземного 

громадянства»[4]. Даний законопроект підготовлений з метою підвищення 

рівня національної безпеки та збереження суверенітету України, недопущення 

впливу іноземних держав на внутрішню та зовнішню політику України. 

Збереження державної таємниці. Але ,як стверджує заступник голови Комітету 

Верховної Ради у закордонних справах Т. Чорновіл, цей законопроект не буду 

введений в дійсність так як довести факт подвійного громадянства практично 

неможливо. До того ж Ізраїль, Румунія, Угорщина не видають довідок про 

подвійне громадянство. Водночас, ще за його словами, виникають питання, як 

саме громадяни України мають декларувати друге громадянство [5]. Адже в 

Україні немає форм фіксації подвійного громадянства. «Також виникає питання 

щодо того, що робити з людиною, яка заявляє про те, що у неї є подвійне 

громадянство, і як має реагувати на це влада та правоохоронні структури − 

відповіді теж нема». 

На даний час на території України існує «Угорський варіант» 

громадянства. Це пов’язано з тим, що у Закарпатській області мешкають угорці, 

які вже давно й активно звертаються до угорського консула із проханням 

видати паспорт громадянина Угорщини. 

Вони знають, що на території України подвійне громадянство заборонене, 

однак це не зупиняє етнічних угорців, а також їхніх родичів отримувати другий 

паспорт. Цей процес став більш помітним після того, як із 1 січня 2011р. набули 

чинності поправки до закону про громадянство, ухвалені угорським 

парламентом [2]. Тепер закордонні угорці можуть отримати паспорт за 

спрощеною процедурою. І хоча самі угорці кажуть, що поки що найчастіше 

звертаються не українські жителі Закарпаття, а громадяни Сербії, Словаччини 

та Румунії, однак відомо, що на сьогодні вже 5−7 тис. громадян України подали 

заяви з проханням видати паспорт громадянина Угорщини. 

Аналізуючу весь матеріал, можна прийти до висновку, що більшість 

людей бачать питання подвійного громадянства виключно в практичній 

площині, і тому схвалюють ідею подвійного громадянства, бо можуть здобути з 

цього вигоду (легше подорожувати в Україні й за кордоном). Втім, для всіх 

держав, особливо для молодих держав, як Україна, подвійне громадянство - це 

перш за все політична проблема. Політично подвійне громадянство ослабило б 

незалежність України, зокрема дозволивши Росії втручатися у справи України 

під приводом захисту своїх громадян. Ті ж українці, які живуть зараз за 

кордоном, хочуть громадянство іншої країни і не хочуть втратити права в 

Україні, мають знати, що зараз в Україні прийнято новий статус закордонного 

українця. Було б добре, якби українцям можна було б подорожувати за 

кордоном без віз.  
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КОНТРОЛЬ УКРАЇНИ ЗА ДІТЬМИ,  

УСИНОВЛЕНИМИ ІНОЗЕМЦЯМИ 

Постановка проблеми. Останнім часом почала зростати кількість дітей, 

усиновлених іноземцями. Україні важко відстежувати долю усиновлених 

іноземцями дітей, адже йдеться про відповідну роботу в 30 державах, 

громадяни яких приймають в сім'ю українських дітей. Виникають питання 

стосовно захисту дітей і коли дитина переїжджає до іншої країни. Там може не 

бути адекватних механізмів контролю за забезпеченням захисту дитини і 

запобігання насильству, а також задовільного виховання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематикою міжнародного 

усиновлення займалися такі науковці: М. Главацький, В. Калакура, І. Комарук, 

М. Логвінова, В. Маковей, О. Тавлуй. 

Метою дослідження є визначення основних механізмів кримінально-

правового захисту дітей-громадян України після їх усиновлення іноземцями. 

Фахівці стверджують, що іноземці, які бажають усиновити дитину, 

донедавна часто їздили до Китаю. Після того, як світ «відкрив» Україну, до нас 

почали прибувати кандидати в усиновителі зі США, Швеції, інших країн 

Європи.  

Необхідність захисту прав та інтересів дітей, яких всиновлюють іноземці, 

вимагає особливого підходу до самої процедури усиновлення та її учасників. 

Для вирішення окремих питань міжнародного усиновлення необхідно посилити 

контроль за дотриманням законодавства у сфері усиновлення, чітко визначити 

посадові обов’язки спеціалістів з охорони дитинства. 

І дійсно, факти про неналежний контроль додержання прав та інтересів 

усиновлених, більше того про відсутність захисту збоку органів України від 

http://www.zaki.ru/pagesnew.php?id=1498
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2235-14
http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=33199
http://zaxid.net/home/showSingleNews
http://zakon2.rada.gov.ua/laws.
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насилля у прийомній родині, існують. Як повідомляв УНІАН, 22 лютого 

2013 року стало відомо, що у 2011 р. у США усиновитель застрелив 13-річного 

хлопчика з України. Сигнал про загибель прийомної дитини надійшов до 

Посольства Росії у Вашингтоні. Перевірка показала, що він був усиновлений не 

в Росії, а в Україні, в Донецьку. Як повідомили російські дипломати, вони 

проінформували про смерть дитини українських колег і Держдепартамент 

США. 

23 лютого 2013 р. у прес-службі Міністерства закордонних справ України 

повідомили, що стосовно смерті у 2011 р. усиновленого американцем 

неповнолітнього українського хлопчика Ендрю Батлера Посольство України в 

США провело відповідну перевірку і встановило, що він разом з двома іншими 

дітьми був усиновлений у 2003 р. громадянами США за рішенням 

Краматорського суду Донецької області. 

За інформацією Посольства України в США, усиновитель, дії якого 

призвели до смерті усиновленої дитини, засуджений та відбуває покарання. 

22 лютого 2013 р. Міністерство соціальної політики ініціювало перед 

МЗС перевірку умов проживання та стану здоров’я всіх дітей, усиновлених 

іноземними громадянами, які перебувають на обліку в консульських установах 

і дипломатичних представництвах України. 

За даними МЗС, станом на 1 лютого 2012 р. в закордонних 

дипломатичних установах на обліку перебувало 21 тис. 721 неповнолітня 

дитина-громадян України [1].  

Нагляд за станом утримання і виховання усиновленої дитини іноземними 

громадянами здійснюють в межах своїх повноважень Центр усиновлення, 

Міністерство закордонних справ, відповідна консульська установа України в 

країні проживання усиновленої дитини. Для здійснення даної процедури Центр 

усиновлення в 10-денний термін після отримання копії рішення суду про 

усиновлення дитини надсилає до міністерства закордонних справ такі 

документи: офіційне повідомлення про усиновлення дитини із зазначенням 

прізвища, ім'я, по батькові, дати народження усиновленої дитини, громадянства 

усиновителя, прізвища, ім'я, по батькові та повної адреси усиновителя (дані про 

усиновителя подаються мовою країни його проживання); копію рішення суду 

про усиновлення; копію зобов'язання усиновителя в місячний термін після 

усиновлення дитини звернутися до консульської установи України в країні його 

проживання з проханням поставити дитину на консульський облік, надавати 

цій установі періодичну інформацію про умови проживання і виховання 

дитини, можливість її представника спілкуватись із дитиною, а також 

збереження усиновленій дитині громадянства України до досягнення нею 18-

річного віку [2]. 

У разі, коли внаслідок усиновлення порушено права дитини, передбачені 

законодавством України і міжнародними угодами України, або усиновлення не 

підлягає інтересам дитини, воно може бути скасоване або визнане недійсним у 

судовому порядку згідно із законодавством України [3, с. 80]. 

21 листопада 2013 року Урядом України прийнято розпорядження «Про 

внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 серпня 
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2002 р. № 508» [4] та Постанову «Про внесення змін у додаток до постанови 

Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 937» [5]. 

Дані нормативно-правові акти розроблено Міністерством закордонних 

справ України на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 

04.06.2013 р. до пункту 1 Доручення Президента України від 01.06.2013 року 

щодо збільшення граничної чисельності працівників закордонних 

дипломатичних установ з метою ефективного виконання функцій з нагляду за 

дотриманням прав дітей, які усиновлені іноземцями та проживають у 

Сполучених Штатах Америки, Італійській Республіці, Французькій Республіці 

та Королівстві Іспанія, а також Доручення Прем’єр-міністра України від 

07.08.2013 р. щодо забезпечення діяльності Представника Уряду України при 

Євразійській економічній комісії. 

Метою прийняття розпорядження та постанови є належне забезпечення 

прав усиновлених іноземцями дітей-громадян України у державах, де перебуває 

найбільша кількість усиновлених українських дітей, а також створення 

належних умов для виконання ст. 25 Конституції України щодо гарантування 

державою піклування та захисту своїм громадянам, які перебувають за її 

межами. 

Ухвалення Кабінетом Міністрів України цих нормативно-правових актів 

дозволить збільшити кількість посад центрального апарату Міністерства 

закордонних справ України, згаданих дипломатичних установ та Посольства 

України в Російській Федерації, що сприятиме ефективному виконанню 

консульської роботи по забезпеченню захисту прав та інтересів усиновлених 

українських дітей. 

Крім того, зазначають аналітики, було внесено низку важливих 

доповнень, які більш ефективно регулюють усиновлення іноземцями дитини. 

Зокрема: усиновлення іноземцями українських дітей може здійснюватися 

тільки після надання гарантії щодо можливості відслідковувати умови 

проживання і виховання усиновленої дитини. Також в документі передбачено 

для окремих невдалих випадків усиновлення ефективний механізм повернення 

дитини в Україну. 

Крім цього, функції консульських установ у питаннях усиновлення 

значно ширші, ніж збирання звітів та моніторингу усиновлених дітей. Основна 

мета консульських працівників – це ефективна комунікація з сім'ями 

усиновлювачів та їх дітьми для оперативного реагування та надання реальної 

допомоги дитині у разі виникнення у неї найменшої проблеми. 

Цю проблему, як зазначають аналітики, можна вирішити за умови 

приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань 

міждержавного усиновлення [6] – це міжнародний правовий документ, який 

було прийнято 29 травня 1993 року в місті Гаазі (Нідерланди). Її учасниками є 

89 держав. Вона визначає вимоги до міждержавного усиновлення, а також 

покладає на приймаючу державу зобов'язання: всебічно охороняти права 

дитини і надавати за запитом країни, де народився малюк, якого усиновляють, 

всю інформацію про його долю. 
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Так, наприклад, у Гватемалі родич президента цієї країни усиновив трьох 

українських дітей. Найближче посольство України знаходиться лише у 

Мексиці, отож консул не може зустрічатися один раз на місяць з цими дітьми, 

як того вимагає українське законодавство. Українські діти є в Нікарагуа і в 

Коста-Ріці але через відсутність там наших дипломатичних представництв вони 

ніде не зареєстровані і про їх долю нічого не відомо. 

У разі приєднання до Гаазької Конвенції (законопроектів та спроб у 

незалежній Україні було близько десятка) профільне Міністерство мало би 

змогу отримувати інформацію про усиновлених дітей України від аналогічних 

центрів і служб, що займаються здійсненням контролю за дотриманням прав 

дітей у тих країнах, де вони проживають, проте противники ратифікації 

Гаазької Конвенції наголошують на небезпеці створення в Україні 

налагодженої системи вивезення дітей за кордон [7, с. 37].  

Справді, ратифікація Україною цієї Конвенції матиме важливе значення 

для забезпечення належного захисту інтересів усиновлених українських дітей 

іноземцями. Однією з перешкод приєднання до Конвенції є її 32 стаття, яка 

дозволяє існування приватних посередницьких агенцій у сфері усиновлення, що 

не узгоджується з українським законодавством, яке забороняє комерційну і 

посередницьку діяльність у цьому процесі. Конвенція могла б бути 

ратифікованою відповідними застереженнями, адже вона надала б Україні 

більше переваг саме в реалізації міжнародних норм усиновлення [8, с. 137]. 

Можна сказати, що головний плюс в усиновленні українських дітей 

іноземними громадянами полягає в тому, що іноземці можуть запропонувати 

нашим дітям дійсно хороше життя. Оскільки в переважній більшості ці люди з 

більш розвинених і стабільних країн (як США, Італія). Але це не головне. 

Найголовніше значення має сама сім’я, яка усиновляє дитину, її культурний 

рівень та сімейні цінності. 

Звичайно, дуже хочеться, щоб відповідні органи влади докладали зусиль 

для того, щоб знайти відповідну сім’ю усиновителів чи опікунів у країні, де 

народилася дитина, перед тим як розглядати можливість міжнародного 

усиновлення. 
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МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ  

ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ 

Мотивація праці відноситься до числа проблем, розв’язуванню яких у 

світовій практиці завжди приділялося багато уваги. З огляду на нинішню 

ситуацію в Україні, розглядаючи особливості економічного і соціального 

розвитку, слід зазначити, що час мотивації, яка ґрунтується заснованої на 

грошовому заохоченні, поступово проходить. Незважаючи на радикальність 

курсу ринкових перетворень в Україні, ігнорування проблеми мотивації праці 

призвело до негативних наслідків: загострення економічної кризи, зниження 

рівня життя, нівелювання ставлення до праці як до цінності, погіршення якості 

трудового потенціалу, масової дискваліфікації кадрів і зростання напруження 

на ринку праці.  

Питанням мотивації приділяли значну увагу як зарубіжні, так і вітчизняні 

вчених. Ґрунтовний аналіз теоретичних засад мотивації міститься у роботах 

таких видатних науковців, як: Ф. Герцберґ, А. Маслоу, Д. Мак-Келланд, 

С. Адамс, Л. Портер, Е. Лоулер, В. Врум, К. Альдефер, М. Мескон.  

У розвиток проблеми мотивації праці персоналу вагомий внесок зробили 

українські та російські науковці, такі як: В. Абрамов, Д. Богиня, В. Данюк, 

В. Гриньова, О. Грішнова, Г. Дмитренко, М. Дороніна, О. Єськов. 

Однак, деякі питанню мотивації трудової діяльності на підприємствах з 

метою вдосконалення системи управління приділено недостатньо уваги. Одним 

із таких нерозглянутих питань є те, що в процесі мотивування не повністю 

http://zakon.rada.gov.ua/go/937-2011-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/937-2011-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/937-2011-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/995_365
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брались до уваги об’єктивні і суб’єктивні фактори, що впливають на поведінку 

людей. 

Метою дослідження є аналіз сутності поняття «мотивація» та її роль у 

підвищенні ефективності управління підприємством на сучасному етапі 

розвитку економіки.  

Мотивація – це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, що 

спонукають людину, задають межі й форми діяльності, надають їй 

спрямованості, орієнтованої на досягнення визначеної мети [1, с. 212]. 

Мотивація як складова управління є одним із істотних важелів підвищення 

ефективності виробництва. Вона має на меті не тільки те, щоб підлеглі ретельно 

виконували свої обов'язки, а й виявляли власну ініціативу [2]. 

Одним з елементів мотиваційного процесу є мотиви діяльності. Мотив – 

це внутрішнє бажання людини задовольнити свої потреби. Мотив не тільки 

спонукає людину до дії, а й визначає, що треба зробити та як саме. Мотиви 

виникають і формуються на основі потреб і майже одночасно з ними. Якщо 

потреби – це відчуття нестачі чогось, то мотиви – це спонукання людини 

одержати бажане [1, с. 213]. 

Також, значне місце у мотиваційному процесі займають стимули. 

Керівник використовує як матеріальні, так і нематеріальні стимули. 

Стимулювання – це процес використання конкретних стимулів для користі 

людини і організації; вплив на трудову поведінку працівника; створення 

значимих для людини умов, що спонукають його діяти певним чином. 

Матеріальні стимули – це передусім грошова винагорода, споживчі блага 

і послуги. Йдеться також про будь-які заохочення у матеріальній формі, що 

отримані працівником відповідно до затрат праці. Це заробітна плата, премії, 

нагороди, натуральна оплата, знижки в оплатах.  

Нематеріальні стимули – це стимули, які не мають грошової форми. 

Зазвичай вони поділяються на зовнішні стосовно виконуваної роботи (усілякі 

нематеріальні винагороди, грамота, догана, рекомендація, заохочувальна 

нагорода та внутрішні, які безпосередньо стосуються виконуваної роботи, 

тобто впливають на працівника завдяки поліпшенню умов праці й життя. 

Використання в управлінні теорій мотивації змінювалося і 

пристосовувалося до потреб і завдань менеджерів та умов праці. Сучасний 

керівник має спрямовувати усі свої зусилля на благо підприємства і 

працевлаштованих людей. Ця проблема є підґрунтям сучасних теорій мотивації 

працівників, до яких належать: теорія змісту мотивації, яка аналізує чинники, 

які впливають на поведінку людини, її працездатність; теорії процесу мотивації, 

які з'ясовують, в який спосіб здійснюється мотивація [2]. 

Основою змістовних теорій мотивацій є різні концепції людських потреб, 

тому її трактують як теорію, що ґрунтується на потребах, які зумовлюють 

людську поведінку. Найпопулярніша з них - це ієрархія потреб А. Маслоу, що 

включає в себе п'ять видів потреб: фізіологічні потреби, потреба в безпеці, 

соціальні потреби, потреба в самооцінці і потреба в самореалізації [3]. 

Процесійні теорії мотивацій, на відміну від змістовних, що ґрунтуються 

на потребах і пов'язаних із ними чинниках, які визначають поведінку людей, 
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розглядають мотивацію з іншого боку. У них аналізується те, як людина 

розподіляє зусилля для досягнення різних цілей і як обирає конкретний тип 

поведінки [4]. 

На сьогодні існує велика кількість мотиваційних теорій про те, яким 

чином потрібно стимулювати персонал. Застосування цих теорій та підходів до 

мотивації праці у різних країнах мають свої нюанси. У російській версії 

журналу Forbes були опубліковані цікаві результати дослідження на тему 

мотивації персоналу в різних країнах. Так, за висновками експертів, в Америці 

основний мотиватор – це гроші, в Європі – кар’єрне зростання, що дає 

можливість отримати статус, а статус вже «притягує» гроші, в Україні та Росії, 

це здебільшого, – творча самореалізація. 

З усього розмаїття моделей систем мотивації праці в ринковій економіці 

можна виділити як найбільш характерні японську, американську, французьку, 

англійську, німецьку, шведську моделі. Японська модель характеризується 

випередженням зростання продуктивності праці по відношенню до підвищення 

рівня життя населення. Американська модель мотивації праці побудована на 

всебічному заохоченні підприємницької активності. Французька модель 

мотивації праці використовує стратегічне планування і стимулювання 

конкуренції, гнучку систему оподаткування. У Великобританії існує дві 

модифікації системи оплати праці, залежать від прибутку: грошова та 

акціонерна, що передбачає часткову оплату у вигляді акцій. Німецька модель 

мотивації праці виходить з того, що в її центрі перебуває людина з її інтересами 

як вільна особистість, яка усвідомлює свою відповідальність перед 

суспільством. Шведська модель мотивації праці відрізняється сильною 

соціальною політикою, спрямованою на скорочення майнової нерівності за 

рахунок перерозподілу національного доходу на користь менш забезпечених 

верств населення [5]. 

Таким чином, усвідомлення керівництвом потреби пізнання мотивації 

своїх працівників є дуже важливим. Адже вони мають формувати мотиваційний 

механізм для підлеглих і самих себе, щоби досягти поставлених цілей, як 

власних, так і підприємства загалом, а минулі й сучасні теорії мотивації 

допомагають у реалізації цих цілей. Ефективне управління нині не можливе без 

розуміння мотивів і потреб людини-працівника. Без раціонального та 

розумного використання стимулів до праці неможливо найкращим чином 

управляти підприємством, установою, організацією будь-якого рівня. Тому 

треба дуже обґрунтовано підходити до вибору систем мотивацій для того, щоб 

досягти найкращого ефекту. 
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ЕКОНОМІЧНІ ЦИКЛИ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ 
Економічні цикли відіграють важливу роль у розвитку економіки країни. 

Закони ринкової економіки створюють нестабільність економічного розвитку 
[3]. Побудова економічної політики залежить від інтенсивності економічних 
циклів та стабільності економічного розвитку. Криза настає, як правило, 
завдяки банкрутству підприємств та зростанню безробіття. Депресія приходить 
тоді, коли виробництво є мінімальним, нові інвестиції відсутні, а безробіття 
взагалі – максимальне. Відновлення та зростання настають тоді, коли 
збільшується виробництво та зростає дохід. Збільшити виробництво можливо 
за рахунок підвищення ефективності використання усіх його факторів. Разом із 
тим, важливо досліджувати економічний розвиток та зайнятість населення. 

Проблематику зайнятості населення та її розв’язання розглядали багато 
науковців, зокрема: В. Г. Богуславська, Н. М. Заярна, Д. М. Валєтов та інші. 
Грунтовні наукові дослідження із заявленої проблеми знаходимо в доповіді 
МОП «Глобальні перспективи зайнятості» 2013 р. Вважаємо, вирішення 
проблем працевлаштування вкрай важливими. Це допоможе уникнути занепаду 
економіки та піднесенню виробництва, а в результаті й економічного розвитку.  

Метою статті є дослідження взаємозв’язку економічної нестабільності та 
забезпечення зайнятості населення. 

«Економічний розвиток являє послідовну зміну періодів тривалого 
прискорення розширення виробництва, змінюючого спадом рівня ВВП і 
зайнятості» [3, c. 47]. Регулярність цих сплесків економіки має циклічний 
характер. 

Схожість у всіх економічних циклів полягає в тому, що всі вони мають 
однакові фази. Будь-який цикл має фазу експансії (циклічного підйому): 
відбувається розширення виробництва майже всіх видів товарів і послуг, 
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зростання рівня інвестицій в обладнання і будівництво, збільшення рівня 
зайнятості і дійсних доходів населення, як результат активізація попиту. 

У певний момент фаза експансії досягає піку, який є точкою перегину у 
розвитку циклу. Досягнув цієї точки, цикл вступає у фазу економічної рецесії, 
тобто спаду. Як наслідок скорочується рівень ВНП та інвестиції, загалом 
відбуваються події, протилежні фазі підйому. Коли рецесія досягає дна 
(найнижчої точки), цикл приходить до іншої точки перегину – до повороту від 
спаду до нового підйому. У більшості випадків кожен наступний пік експансії є 
на рівень вище, ніж попередній. Це відображає поступальний ріст економіки. 

Важливою проблемою залишається тривалість економічного циклу, тобто 
віддаленість одного циклу від іншого. Ця проблема буде завжди актуальною, 
адже прогноз, коли відбудеться наступний спад, дає можливість прийняти вірні 
рішення щодо економічної політики держави і Центрального банку. 

Відповідно до досліджень відомого американського економіста 
Е. Хансена, з 1795 р. по 1937 р. відбулося 17 циклів. З 1937 р. до сьогодення 
відбулося ще 8 циклів. «Найнебезпечнішим є те, що тривалість кожного циклу 
різна» [3, с. 49]. Цей факт не знімає з органів державної влади відповідальності, 
щодо прийняття необхідних превентивних дій для зниження майбутньої 
рецесії.  

Для проведення наукового обгрунтування напрямків антициклічної 
політики необхідно розуміти, які процеси породжують економічний цикл і як 
буде реагувати економіка на ті чи інші дії держави в її прагненні стабілізувати 
економічну ситуацію. Деякі економісти, зокрема Р. Солоу [2] вважають, що 
цикли пов’язані з зовнішніми факторами, наприклад відкриттями в області 
науки і техніки. Ці зміни ведуть до інтенсивних капіталовкладень. Роль 
зовнішніх поштовхів можуть відігравати і природні фактори (неврожаї). Цю 
групу теорій називають екзогенними. Інша група, до якої входять Г. Узава та 
К. Шелл [2], шукає пояснення в внутрішніх процесах. Це ендогенні теорії 
циклу. Вони стверджують, що цикли породжуються причинами внутрішнього 
характеру. Більшість сучасних теорій циклу прийшли до наступних 
висновків [1]: 

– коливання ВНП, інвестицій, попиту, зайнятості та ін. є результатом 
відхилення економіки від рівноважного стану; 

– рішуче значення в розвитку циклу мають інвестиції в реальний 
капітал, а саме в активну частину основного капіталу – обладнання; 

– у механізмі циклу одну з найважливіших ролей відіграє характер 
взаємодії між основними компонентами ВНП (інвестиції та попит), зайнятістю, 
безробіттям і монетарними факторами (процентною ставкою і грошовою 
масою). 

– У сучасній Україні є три групи причин періодичних різких підйомів 
і спадів економіки: 

– монополізм держави та великих ФПГ по відношенню до власності 
та основних засобів виробництва; 

– розрив багатьох зв’язків з країнами, що входили до складу СРСР. 
Це призвело до втрати ринків збуту товарів і послуг. Також затяжна адаптація 
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економіки країни до світових стандартів, відсутність економічного плану та 
відповідної правової бази зробило неможливим розвиток здорової конкуренції; 

– запозичена ззовні неоліберальна модель економічних перетворень. 
Більшість економічних суб’єктів не були пристосовані до різких змін, адже за 
часів СРСР підприємства не мали права вільного вибору [4]. Це унеможливлює 
швидку зміну траекторії розвитку, натомість передбачає повільне 
пристосування до нової економіки;  

На нашу думку, цілком можливо попередити можливості виникнення 
спадів в економіці. По перше, потрібно сконцентрувати увагу на державному 
регулюванні економіки. Пріоритетом має стати розвиток окремих галузей 
економіки, умов праці, кваліфікації працівників, рівня науки і техніки. Також, 
держава повинна регулювати ціни відповідно до рівня доходів населення, 
оптимально та неупереджено розподіляти доходи бюджету та здійснювати 
бюджетні витрати. Не менш важливим є регулювання ринку грошей, дефляції 
та інфляції. Потрібно боротися з інфляцією, шляхом збільшення внутрішнього 
виробництва товарів і послуг, розвитку конкуренції, підвищення заробітних 
плат працівникам та контролю за цінами.  

Наступна причина безробіття полягає у падінні виробництва. Ми 
вважаємо, що уникнути цього можна завдяки аналізу тенденцій попиту. Кожне 
підприємство повинно аналізувати попит на продукцію і в залежності від цього 
випускати на ринок відповідні товари. Це дозволить підприємствам завжди 
працювати, випускаючи товари і послуги з подальшим отриманням прибутку. 
Вони завжди матимуть споживачів, а відтак високий рівень 
конкурентоспроможності. Тож, треба сконцентрувати достатньо уваги на 
прогнозуванні. 

Не менш вагомою причиною безробіття є демографічний фактор, а саме 
інтенсивне зростання населення в різних країнах та регіонах. Виходить так, що 
пропозиція робочої сили перевищує попит на робочу силу, особливо внаслідок 
активного впровадження НТП у виробничі процеси. Потрібно створювати нові 
робочі місця, втілювати в життя певні проекти для покращення ситуації в 
країні. Звичайно, умови бізнесу не дозволяють усім бажаючим створювати свої 
підприємства. Тож, рішенням цієї проблеми є спрощення умов ведення бізнесу. 
Воно призведе до активізації підприємницького потенціалу населення.  

Мініманізація негативного впливу економічних циклів тісно пов’язана з 
вирішенням проблеми зайнятості і безробіття населення. Отже, економічні 
піднесення та спади багато в чому залежать від ситуації на ринку праці. 
Сконцентрувавши увагу на безробітних людях, а після – залучивши їх до 
роботи, можна значним чином покращити стан економіки в країні.  
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ФАКТОРИНГУ В УКРАЇНІ 
Суб’єкти ринку мають потребу в ефективному методі управління 

дебіторською заборгованістю підприємства, який стає доступним із появою та 
розвитком факторингу. Сучасні економічні проблеми вітчизняної економіки 
зумовлюють потребу подальшого дослідження актуальних питань факторингу в 
Україні. 

Опрацювання даних Національного рейтингового агентства «Рюрік» за 
2009–2013 рр., інформації з сайту компанії з управління проблемною 
заборгованістю «CredEx», а також наукових праць Васильчишина О. Б., 
Левченко Н. М., Кравченко Г. В., Комаревцевої Н.В. та інших дослідників, які 
приділили значну у вагу проблемам розвитку факторингу, дає можливість 
визначити спектр питань, що потребують вирішення. 

Метою статті є визначення проблем і виявлення перспективних напрямів 
розвитку факторингу як досить нової послуги на українському фінансовому 
ринку. 

Факторинг – це досить новий вид діяльності на ринку небанківських 
фінансових послуг на теренах нашої держави. Факторинг є правом на продаж 
дебіторської заборгованості до компанії-фактора, яка отримує права на вимогу 
цієї заборгованості. 

Термін «факторинг» походить від англійського «посередник, агент» і 
означає придбання права на стягування боргів, на перепродаж товарів і послуг з 
подальшим отриманням платежів за ними. Незважаючи на відносну новизну 
цього терміну, витоки операції, що була схожа на факторинг, можна знайти 
навіть в країнах давнього світу (Єгипет, Римська імперія). 

Факторинг має повне право бути віднесеним до різновиду посередницької 
діяльності, за допомогою якої факторингова компанія або факторинговий відділ 
банку, які виступають посередником, за певну плату одержують від 
підприємства право стягнути і зарахувати на його рахунок належні йому від 
покупців суми грошей (право інкасувати дебіторську заборгованість). 
Посередник при цьому бере на себе кредитний і валютний ризики [2]. 

Операція факторингу полягає в тому, що факторинговий відділ банку 
купує боргові вимоги (рахунки-фактури) клієнта на умовах негайної оплати 70–
90% вартості відфактурованих поставок і сплати іншої частини за 
відрахуванням процента за кредит та комісійних платежів, у строго обумовлені 
терміни незалежно від надходження виторгу від дебіторів. 10-30%, що 
лишились, банк утримує як компенсацію ризику до погашення боргу. Після 
погашення боргу банк повертає утриману суму клієнтові. Утримані банком 10–



369 

30% від суми боргу є також заходом стимулювання клієнта до належного 
виконання обов’язків щодо поставки. Якщо боржник не оплачує в термін 
рахунку факторингу, то виплати замість цього здійснює факторинговий відділ. 

Факторингове обслуговування відбувається в такій послідовності. 
Крок 1. Клієнт (продавець) робить поставку товару покупцю на умовах 

відстрочки платежу. 
Крок 2. Клієнт переуступає банку право грошової вимоги до покупця за 

поставлений товар. 
Крок 3. Після отримання документів про постачання товарів (послуг) 

банк виплачує клієнту до 95% суми платежу за поставлений товар або вартості 
наданої послуги. Залишок суми банк тимчасово утримує у зв’язку з прийняттям 
ризику непогашення боргу. Боржник отримує від клієнта (перед першою 
операцією, в подальшому від банку) письмове повідомлення про відступлення 
права грошової вимоги банку. 

Крок 4. Боржник здійснює оплату за поставлені йому товар або послугу 
на умовах відстрочки платежу, перераховуючи кошти на спеціальний рахунок 
банку. Отримана сума йде на погашення відступленої клієнтом на користь 
банку заборгованості. 

Крок 5. Банк залишок платежу перераховує на рахунок клієнта [4]. 
Факторинг часто відносять до різновиду кредитування. Але існують 

ключові відмінності між кредитуванням та факторинговою операціями, які 
окреслюють переваги факторингу над першою. До переваг факторингу можна 
віднести надання послуг без додаткового забезпечення та із супроводжуючими 
консультаційними послугами і можливістю зміни суми по мірі зростання 
обсягів продажу клієнта. 

Роком зародження факторингу на теренах України можна вважати 
1993 рік, коли було розпочато програму впровадження факторингових операцій 
спільно з німецьким банком «Дисконт банк». Важливим етапом розвитку ринку 
факторингових послуг стало створення Східноєвропейської факторингової 
асоціації влітку 2001 року. Першими банківськими установами, які отримали 
дозвіл на проведення операцій факторингу, були ТАС Комерцбанк, 
Укрсоцбанк, Укрексімбанк, Українська фінансова група. За даними 
Держфінпослуг в Україні станом на 1 липня 2004 року було зареєстровано 
лише 7 фінансових компаній, які відповідно до законодавства можуть надавати 
факторингові послуги. Однак вже в 2009 році кількість компаній, що мали 
право надавати факторингові послуги, збільшилось до 49, а в 2010 році ця 
цифра вже склала 70. Порівняно з 2006 роком, коли кількість договорів 
факторингу склала 110, за 2013 рік кількість угод збільшилась у 535 разів і 
склала 58853 [1]. 

Основною аудиторією користування факторинговими послугами 
залишається середній бізнес, який характеризується найвищою динамікою 
розвитку, тобто найбільше потребує постійного поповнення оборотних коштів. 

Що стосується оплати за надання цієї послуги, то за даними української 
факторингової компанії АУЗ «Факторинг», діючі тарифи на рингу цих послуг 
такі: максимальний ліміт складає 80% від рахунку-фактури (накладної); ставка 
у гривні – 20–25%; комісія за управління дебіторською заборгованістю не 
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стягується; комісія за обслуговування максимально складає 1,5% від суми, 
вказаній в накладній. Інші комісії, як правило, в договорі факторингу відсутні. 

Криза 2008 року суттєво скоротила перелік компаній, які мали змогу 
надавати послуги факторингу. В даний час основними діючими гравцями ринку 
є: банки – АКБ «Укрсоцбанк», ПАТ «Альфа банк», ПАТ КБ «ПриватБанк» та 
фінансова компанія ТОВ «АУЗ Факторинг», яка вийшла на ринок в 2009 році. 
Тимчасовою перешкодою на шляху розвитку цієї послуги стало те, що 
компанії, які пережили кризу, істотно скоротили обсяги фінансування, що 
спричинило за собою появу незадоволеного попиту на даний вид послуг. 

Незважаючи на ряд переваг, які надають факторингові послуги як банки, 
так і підприємства в Україні дана банківська операція у попередні роки 
незалежної України не використовувалася з ряду причин, а саме: 
неузгодженістю ряду законодавчих норм, відсутності досвіду використання цієї 
послуги, інформаційної необізнаності щодо вигод факторингових послуг в 
сучасних економічних умовах [5]. 

Проблеми розвитку операцій факторингу в нашій країні існують через 
високу вартість, недостатню поширеність послуги на теренах нашої держави. 
Надання цієї послуги супроводжується підвищеним кредитним ризиком через 
можливість несплати боржником дебіторської заборгованості підприємству. 
Також розвиток факторингу стримує поширеність надання передоплати за 
товар, яка унеможливлює використання факторингу. 

Щодо перспектив розвитку факторингу варто відмітити, що протягом 
останніх п’яти років спостерігається тенденція до значного збільшення 
кількості укладених факторингових договорів за одночасного зниження їх 
вартості. Серед перспективних напрямків розвитку факторингової діяльності в 
Україні, можна зазначити такі: 
– вдосконалення нормативно-правового забезпечення щодо здійснення 
факторингових операцій; 
– більш активне застосування банками факторингу без права регресу; 
– створення пільгових умов у сфері оподаткування для установ, що надають 
факторингові послуги, що дозволить зменшити їх вартість та сприятиме 
залученню більшої кількості клієнтів. 

Таким чином, український ринок послуг факторингу за результатами І 
півріччя 2013 року порівняно з І півріччям 2012 року показав, що 179 компаній 
України мали право на надання факторингових послуг, тобто на 63 установи 
більше. Безумовна перевага використання факторингу полягає в тому, що ця 
послуга допомагає підвищити ліквідність заборгованості, збільшити оборотний 
капітал підприємства, застрахувати можливі ризики, пов’язані з наданням 
відстрочки платежу покупцям. 
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ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ 

ЕКОНОМІКИ (ЕТАП 2012–2014 рр.) 
Процес інтеграції до будь-якого Європейського угрупування є безумовно 

складним завданням. Успішне здійснення інтеграції внутрішніх ринків та 
сільськогосподарської потужності вимагає науково опрацьованої стратегії та 
керівництва з боку держави у вигляді оновленої законодавчої бази, що 
відповідала вимогам сучасної економіки та становища України в умовах 
співробітництва.  

Входження до Європейських угрупувань, дає змогу мати стандарти 
Європи у напрямку тривалості та якості життя, безвізовий порядок для 
перетинання кордонів, стійку валюту, низький рівень інфляції і низькі 
процентні ставки, цінову прозорість, виключення витрат з обміну валют, більш 
інтегровані фінансові ринки, більш ефективна економіка, спрощення 
міжнародної торгівлі, відчутне свідчення європейської ідентичності. 

З прагненням України долучитися до Європейських угрупувань, ввести 
норми та стандарти Європи та стати більш цивілізованою країною, робота 
безперечно набуває актуальності.  

Практичне значення роботи полягає в тому, що питання поставленні 
роботою, будуть сприяти правильному формуванню стратегії інтеграції, щодо 
залучення України до Європейських спільнот. 

Станом на останні роки в Україні сформувалося стійке та непохитне 
бажання населення та влади, економіки та політики перейти до європейських 
стандартів в освіті та здоров`ї, якості та довжини життя, стійкої економіки, до 
високого рівня економічної безпеки людини, зростання виробництва, тощо [1]. 

За умови того, що у 2008 році Україна стала членом СОТ, це висвітлило 
потенціал нашої країни як гравця на світовій економічній арені, та здійснило 
наші намагання у напрямі експорту-імпорту товарів та послуг. Але вступ 
України до СОТ стався перед наступом світової економічної кризи, що заважає 
нам об’єктивно оцінювати наслідки такого членства тому. Ми можемо 
розмовляти лише про факти які стали дійсними, а саме: членство у Світовій 
організації торгівлі дозволяє державі проводити переговори про асоціацію з ЄС, 
укласти договори про зону вільної торгівлі з Європейською асоціацією вільної 
торгівлі і Чорногорією. І на разі дозволяє вести подібні переговори з Канадою, 
Туреччиною і Сербією, але загальний борг за 2010–2013 рр. склав близько 
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15 млрд. дол., через неадекватну політику експортування-імпортування, ми 
можемо казати, що це є передумова світової криз, але на регулювання потоків 
надання товарів та послуг криза не сприяє дуже інтенсивно. 

За роки членства обсяг експортованої української продукції зріс майже на 
40%, а темп росту імпортованих товарів складає 39,5%. Показник 
експортованої продукції вважається позитивним, у той час як збільшення 
імпорту, який спочатку був більшим за експорт, призвело до підвищення 
дефіциту зовнішньої торгівлі до 15 млрд. дол. 

Важливими характеристиками економіки будь-якої країни світу є її 
конкурентоспроможність та безпека. Конкурентоспроможність економіки 
країни відображає її потенціал та здатність протистояти дестабілізуючій дії 
чинників, що створюють загрозу розвитку держави. В свою чергу, безпечне 
функціонування та зростання економіки будь-якої країни неможливе без 
підвищення її конкурентоспроможності. 

Досягнення стратегічної мети держави щодо набуття України статусу 
членства та набуття у перспективі повноправного членства в Європейських 
угрупувань потребує формування відповідних внутрішніх передумов 
європейської інтеграції Української держави [3]. 

Наша країна перебуває на новому етапі розвитку, в основному виправлені 
помилки перехідного періоду, накопичені можливості для подальшого розвитку 
економіки. За рахунок експортних ресурсів, перетворень в економіці і 
сприятливої кон’юнктури держава може реалізовувати намічений курс. 
Адекватна політика експортно-імпортного регулювання з метою підвищення 
конкурентоспроможності здійснюється з врахуванням сучасних процесів 
глобалізації економіки. Україна спрямовує підходи пріоритетності стратегії 
переважно на нарощування конкурентоспроможності у відкритому 
конкурентному середовищі, що зумовить перебудову всієї економічної системи 
України і забезпечить їй зв’язок з іншими високорозвиненими державами. 

Таблиця 1. Аналіз вступу України до Європейських спільнот 
Сила Слабкість 

1. Політичні вигоди 
- Європейська колективна безпека 
 2. Економічні вигоди 
- Макроекономічна стабільність 
- Додаткові інвестиції в українську 

економіку 
- Отримання позитивного сальдо 

торговельного балансу 
- Антидемпінгова політика 
- Протекціонізм і контроль експорту 
 3. Соціальні вигоди 
- Ефективний захист прав людини в 

інституціях ЄС 
- Відкриття кордонів для вільного 

пересування населення 
- Забезпечення високого рівня життя 

населення 

1. Політичні недоліки 
- Часткова втрата суверенітету 
- Невизначеність стратегій розвитку 

ЄС 
- Погіршення відносин з країнами 

СНД 
 2. Економічні недоліки 
- Втрата конкурентоспроможності 

певних галузей 
- Складність переходу на 

європейський рівень цін 
- Квотування певних видів товарів 
 3. Соціальні недоліки 
- Ускладнення візового режиму із 

східними сусідами 
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Продовження таблиці 1 

Можливості Загрози 

1. Політичні перспективи 
- Встановлення стабільної політичної 

системи 
- Сприйняття України як важливого 

суб’єкта політичних відносин 
 2. Економічні перспективи 
- Забезпечення розвитку малого та 

середнього бізнесу 
- Упровадження стандартів ЄС у 

виробництві 
 3. Соціальні перспективи 
- Формування середнього класу 
- Реформування освіти, охорони 

здоров’я, соціального захисту 

1. Політичні загрози 
- Небезпека втягнення України в 

конфлікт цивілізацій між Заходом і 
мусульманським світом 

 2. Економічні загрози 
- Можливе переміщення до України 

шкідливих виробництв 
- Використання України як 

сировинного придатку 
- Використання України як дешевої 

робочої сили 
 3. Соціальні загрози 
- Поглиблення демографічного спаду 
- Незаконна міграція та відплив кадрів 

 

Узагальнюючи результати дослідження щодо інтеграційних процесів 

України в контексті даного дослідження слід розуміти, що європейська 

інтеграція для України є шляхом покращення та модернізації економіки, 

залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, вільний рух в 

середині інтеграційного об’єднання кваліфікованої робочої сили, товарів, 

послуг, факторів виробництва, а також це все передбачає вихід на єдиний 

спільний ринок. Співробітництво України з ЄС сприятиме наближенню нашої 

держави до високих європейських стандартів, підвищенню рівня життя та 

добробуту населення. 

У таких умовах Україна, щоб зберегти незалежність і власну державність, 

повинна запропонувати власну стратегію європейської інтеграції в контексті її 

подальшого розширення на Схід та подолання існуючої системної кризи, що 

ґрунтуватиметься на українській національній ідеї. Адже ж, відповідно до 

української національної ідеї, роль України полягатиме в подолання 

цивілізованого розколу між Заходом і Сходом Європи і витворенні єдиної 

Європи від Атлантики до Уралу як завершення процесів реалізації 

європейського проекту [4]. 
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ 

Дивлячись на стан економіки та обмежені внутрішні інвестиційні 

можливості впродовж всього періоду трансформації економіки, Україна 

намагається створити сприятливі умови для розвитку інвестиційної сфери, 

зокрема, шляхом проведення відповідної податкової політики. 

Прилив іноземних інвестиції значно покращив би не лише інвестиційний 

клімат в Україні, а й загальну ситуацію в країні.  

Проблеми інвестиційного клімату України розглядались у роботах таких 

вчених як Завербний А. С., Боярко І. М., Майорова Т. В., Гриньова В. М. 

Зокрема ці проблеми окреслювали Мойсеєнко І. П., Лесечко М. Д., Черемис 

А. О., Черемис О. М. та інші. Нажаль в працях немає єдності підходів до 

визначення сутності складових та значення інвестиційного клімату для 

розвитку вітчизняної економіки. 

Метою статті є розгляд сутності інвестиційного клімату, фактори які 

впливають на нього і його динаміку. У статті розглядається важливість 

покращення інвестиційного клімату країни. 

Забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в Україні залишається 

питанням стратегічної важливості, від реалізації якого залежать динаміка 

соціально-економічного розвитку та можливість модернізації на цій основі 

національної економіки. 

Під інвестиціями розуміють покупку акцій або облігацій з розрахунком 

на деякі фінансові результати. Вони забезпечують механізм, необхідний для 

фінансування росту та розвитку економіки країни. У більш вузькому розумінні 

під інвестицією переважно розуміють довгострокове вкладення капіталу у 

власній країні чи за кордоном в підприємства різних галузей, у 

підприємництво, справу, діло, інноваційні проекти, соціально-економічні 

програми, а інвестор - це вкладник - особа, організація чи держава, що здійснює 

інвестицію.  

Інвестиційний клімат держави – це сукупність політичних, правових, 

економічних та соціальних умов, що забезпечують та сприяють інвестиційній 

діяльності вітчизняних та закордонних інвесторів. Сприятливий інвестиційний 

клімат має забезпечити захист інвестора від інвестиційних ризиків [6]. 

До чинників що формують інвестиційний клімат в Україні відносять: 

– Рівень розвитку продуктивних сил та стан інвестиційного ринку – це стан 

та структура виробництва, рівень розвитку робочої сили, стан ринку 

інвестиційних товарів та послуг.  

– Політичні та правові чинники – створення відповідного законодавчого та 

нормативного поля, яке залежить від політичної волі законодавчої та 

виконавчої гілок влади; заходи з державної підтримки та стимулювання 

інвестиційної діяльності; досягнення стабільності національної грошової 



375 

одиниці; валютне регулювання; забезпечення привабливості об’єктів 

інвестування. 

– Стан фінансово-кредитної системи та діяльність фінансових 

посередників. 

– Статус іноземного інвестора: режим іноземного інвестування; діяльність 

міжнародних фінансово-кредитних інституцій; наявність вільних економічних 

та офшорних зон [3]. 

– Інвестиційну активність населення. 

В Україні існує низка законів які регулюють інвестиційну діяльність. 

Одним з таких є Закон України «Про режим іноземного інвестування», де 

прописуються усі гарантії і можливі збитки для іноземних інвесторів. Це є 

позитивною складовою для інвестиційного клімату.  

Нажаль через сповільнення евроінтеграційних процесів, у другій 

половині 2013 та на початку 2014 р. обсяг прямих іноземних інвестицій 

скоротився удвічі [7].  

Україна не знаходиться осторонь світових процесів, є достатньо 

інтегрованою у світове господарство і порушення макростабільності на 

зовнішніх ринках має свій відголос в Україні [1]. 

Інвестиційна активність залежить від настроїв інвесторів, які формуються 

в т.ч. після подібних оглядів, які робить Світовий банк і МФК у своєму 

дослідженні Doing Business–2013. Підвищення показників України в категорії 

«оподаткування» у дослідженні сприятиме покращенню інвестиційної 

активності бізнесу в країні, в тому числі іноземного. 

Загалом Україна піднялася відразу на 28 позицій, посівши у загальному 

рейтингу 112 місце з 189 досліджених економік світу. За легкістю надання 

кредитів для бізнесу Україна в поточному році зайняла 13 місце в загальному 

рейтингу Doing Business. Результати дослідження Світового банку свідчать про 

проведення реформ в 8 з 10 досліджуваних напрямків. І так ми увійшли до 

списку із 23 країн світу-найбільших реформаторів умов ведення бізнесу у 2011-

2012 роках, які оцінює даний рейтинг[2]. 

Україна також увійшла до списку країн-лідерів зростання у рейтингу 

серед країн СНД на ряду із Вірменією (+18 позицій до 32 місця), і на 9 позицій 

скоротила своє відставання від Росії, яка зайняла 112 місце у рейтингу Doing 

Business 2013. 

Для суттєвого покращення, актуальним на сьогодні є питання 

удосконалення правової та організаційної бази для підвищення дієздатності 

механізмів забезпечення сприятливого інвестиційного клімату й формування 

основи збереження та підвищення конкурентоспроможності вітчизняної 

економіки. 

За останні 5 років середньорічні темпи приросту іноземного капіталу 

становили приблизно 25%. Разом з тим високий ступінь корупції, непрозорість, 

складність і непередбачуваність оподаткування, недружній діловий та 

інвестиційний клімат значно знижували інтерес до України з боку іноземних 

інвесторів, задовольняючи необхідну потребу в інвестиційних ресурсах менше 

ніж на 50 % [4]. 
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Отже, покращенню інвестиційного клімату України сприятиме зняття 

політичної напруженості в Україні, закінчення періоду виборних процесів, 

стабілізація макроекономічної ситуації та активні дії влади по просуванню 

позитивного іміджу України. У той же час ризиками для інвесторів можуть 

стати нововведення в області фіскальної політики, макроекономічні ризики, 

пов'язані з ростом внутрішніх і зовнішніх запозичень; посилення 

проросійського вектора співпраці може стримувати активність західних 

інвесторів в Україні. 

За оцінками експертів, стабілізація українського ринку можлива лише у 

разі відновлення припливу зовнішніх позик і інвестицій в Україну, що мало 

вірогідно за нинішніх політичних умов. 
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Наукові дослідження свідчать про те, що сільський туризм здатний 

забезпечити економічну та демографічну стабільність у сільських місцевостях 

та вирішити їхні соціально-економічні проблеми [1, 2]. Окремими питаннями 

щодо теоретичного визначення розвитку рекреації сільської території 

займалися ряд вітчизняних та закордонних вчених: Л. Любіцева О.О, (Росія), Ф. 

http://firearticles.com/investycii/25-investicijnij-klimat-v-ukrayini-detyuk-t-g.html
http://zik.ua/
http://ukrexport.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Дайкман (Канада), К. Кейсі (Нова Зеландія), Л. Лесард (Франція), Т. Ратц 

(Угорщина), Д. Армстронг (Англія) та інші. На Україні проблемам становлення 

сільської рекреації і туризму присвячено праці таких вчених, як: Росоха Р., Є. 

Грущинського, Рутинський М.Й., Михайличенко, О. Грець, М. Товт та інших. 

Прiоритетність започаткування сiльського туризму як складової мiжнародного 

туризму належать Францiї та Швейцарiї ще на початку ХVIII ст., коли 

з’явилися першi гостьовi будиночки-шале для обслуговування експедицiй 

британських туристiв-природолюбiв. Сiльський зелений туризм набув масового 

розвитку в свiтi з другої половини ХХ ст. Саме тодi у США i Великобританi 

поширюється концепцiя «Bed & Breakfest» - тимчасове проживання в порожнiх 

кiмнатах будинкiв, незалежно вiд мiсця їхнього розташування. З часом зi 

спектру нiчлiжних закладiв типу «B & B» виокремлюеться вiдпочинок власне у 

сiльських будинках та мiнiготелях, розташованих у сiльськiй мiсцевостi [1, 3, 

4]. Хоча сільський туризм зародився в кранах Європи, лідерство за обсягом 

розвитку впродовж останнiх десятилiть стабiльно утримують США. Щодо 

Європи, варто вiдзначити вагому державну пiдтримку програм залучення 

сiльських громад до зеленого й агротуризму. Європейський Союз вбачає в 

сiльському туризмi основний важiль економiчного пiдйому свох сiльських 

територiй. За пiдрахунками експертiв Європейського банку реконструкцiї та 

розвитку, облаштувания в мiстi вихiдця з сiльсько мiсцевостi в 20 разiв 

дорожче, нiж створення умов для його життя i роботи в селi. На сьогоднi в 

Захiднiй Європi нараховується приблизно стiльки ж лiжко-мiсць для 

вiдпочинку у сiльськiй мiсцевостi в приватних агрооселях, скiльки мiсць у 

европейських готелях. Що стосується України, то природне середовище 

України має відбиток на характер заселення поліської, лісостепової, степової та 

гірської частини нашої країни, матеріальну культуру поселень у цілому і на 

садибу зокрема [4, 5]. З розвитком соціально-економічних відносин та 

урбанізаційних процесів в Україні відбулась зміна інфраструктури сільської 

місцевості або типології сільських поселень (ТСП), як суб’єктів рекреаційної 

сфери сільської місцевості. Крисанов В. П. [4]. Рекреаційні потреби мешканців 

сільської місцевості були визначені у Програмі підвищення рівня життя 

сільського населення в Україні [2], яка фінансується Міністерством у справах 

міжнародного розвитку Великобританії, працює в Україні з липня 2002 року у 

таких областях як Одеська, Луганська, Київська, де були створені і працюють 

моделі програм розвитку рекреації [2]. Таким чином, можна визначити, що 

сільський туризм здатний підтримувати місцеву культуру в сільських районах, 

заохочуючи місцеві громади до відновлення рекреаційних об’єктів сільської 

території. Такі дії приведуть до можливості розширення використання власних 

сільських територій місцевим населенням, а також до зростання обсягів 

туристичної відвідуваності місцевості.  
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