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У наш час, особливу небезпеку для суспільства представляють запеклі 

злочинці — вбивці, насильники, бандити, грабіжники. Якщо дивитися через 

призму психологічних поглядів, вивчення особистості звинуваченого дає 

можливість глибше зрозуміти їхній соціальний стан та взаємозв’язок з 

мотивами вчинення злочину. При дослідженні факторів, які впливають на особу 

і цим самим спонукають її до здійснення правопорушень, ми зможемо виявити 

зміст проблеми та способи попередження злочину. Тому висвітлення даної 

теми є досить актуальним. 

Метою дослідження є вивчення внутрішнього світу особи злочинця,його 

потреб, інтересів, мотивів, які в подальшому призводять до деградації як 

особистості та схильності до протиправних діянь. 

У кримінологічній науці структурне вивчення особи злочинця почало 

розроблятися з середини 60-х років ХХ століття (Волженкін Б. В., 

Лейкіна Н. С., Сахаров О. Б. та інші). На даний час існує безліч варіантів 

розуміння структури особи злочинця та переліку її основних складових. В 

найбільш загальному вигляді кримінологічну структуру особи злочинця 

складають соціально-демографічні ознаки, які значною мірою визначають її 

соціальну роль і є вирішальним фактором у формуванні характеристик особи. 

Однією з ознак, які характеризують особистість злочинця — це 

формування особи за раннього віку. На кожному віковому етапі розвиток 

особистості неоднаковий. Звідси і різна реакція на одні й ті ж життєві ситуації у 

незрілої і навченої  життєвим досвідом людини. Противоправна поведінка часто 

характеризується неповнотою усвідомлення скоєних суспільно небезпечних 

дій, їх мотивів і цілей. Тому важливим є виховна робота педагогів по 

роз’ясненню і вихованню, участь батьків у формуванні світогляду та життєвих 

цінностей. 
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Освітній рівень впливає і на правосвідомість, і на формування 

світоглядних поглядів, і на здатність вибору того чи іншого варіанта поведінки. 

Для успішного попередження виникнення у особи схильності до злочину, 

важливою є робота психологів та педагогів у школах, робота соціальних служб 

з неповними сім’ями [1, c. 288].  

Наступною не менш важливою ознакою є соціальний статус: становище, 

рід занять, житлові умови,матеріальне положення. Існує ще безліч факторів, які 

здійснюють вплив на особу, і тим самим спонукають її до злочинності. Серед 

них слід виділити такі: а) низький рівень доходів та високий рівень безробіття; 

б) нестача фінансових ресурсів, нерозвинена інфраструктура; в) психологічне 

відчуття незахищеності та відсутність впевненості в майбутньому.  

Звичайно не усі, хто не має належних матеріальних статків може вчинити 

злочин, але контроль за криміногенними районами правоохоронними органами 

потрібен. Також можливими є економічні заходи , наприклад, оздоровлення 

економіки країни загалом, надання пільг і допомоги конкретним особам, які 

цього потребують. Також, важливими ознаками вважаються такі, як стать і вік. 

Наприклад, жіноча злочинність є виразнішою у сфері побуту, де жінок 

здебільшого штовхають до злочину негативні обставини сімейно-шлюбних, 

родинних і сусідських відносин. І звичайно особливої уваги потребують 

індивіди, що хворіють на різні психічні хвороби, люди,що хворіють на 

алкоголізм і наркоманію [2, c. 189]. 

Соціально-демографічні ознаки не дають вичерпного уявлення про особу 

злочинця, адже здійснюється тільки характеристика із зовнішнього боку. Тому 

увагу ще слід приділяти морально-психологічним властивостям особистості. 

Морально-психологічні ознаки особистості злочинця охоплюють її світогляд, 

духовність, погляди, переконання. 

Правова свідомість є однією з форм індивідуальної свідомості, саме вона 

відображає ставлення людей до законодавства, показує знання міри їхньої 

поведінки з погляду прав і обов’язків. Кримінологічні дослідження щоразу 

підтверджують істотну специфіку правової свідомості злочинців. Особи, котрі 

вчиняють злочини, виявляють неповагу до закону, впевнені, що закон можна 

обійти, порушити в конкретній ситуації на користь особистим або груповим 

інтересам. Вони сподіваються на власну кримінально-правову безкарність [3, c. 

304]. 

Для багатьох злочинців характерним є роздвоєння особистості: вони 

говорять одне, а насправді ведуть аморальний спосіб життя. Для них на 

першому місці стоять егоїстичні й корисливі спрямування, вигода, ігнорування 

суспільних інтересів, власний добробут, самолюбство та свавілля [4, с. 330]. 
Отже, особа злочинця тісно пов’язана з різними факторами, а 

попередження злочинів можливе тільки якщо буде акцентуватися увага на цих 

факторах. Потрібно звернути увагу на те, що злочин не є винною жертви,а є 

причиною одного з вищеперерахованих факторів, ознак і умов у особі 

злочинця. Якщо ці фактори пом’якшити чи зовсім прибрати та вести належний 

контроль, то суспільство зможе почувати себе більш захищеним, зросте довіра 

до правоохоронних органів. Але для цього треба ввести ряд заходів. Наприклад, 
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важливими та необхідними можуть бути психологічні тести, що дадуть 

можливість визначити стан особи, її направленостей і оцінок навколишньої 

дійсності. Також важливим є робота з роз’ясненням закону для громадян, щоб 

потенційний правопорушник міг знати, що покарання є невідворотним. Але 

найважливішим є комплексне вивчення особи злочинця для подальшого 

попередження негативних дій у суспільстві. 
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У національному законодавстві обов’язок батьків щодо утримання своїх 

дітей є одним з головних конституційних обов’язків (ч. 2 ст. 51 Конституції 

України), а також закріплюється в Сімейному кодексі України. Закон покладає 

на батьків обов’язок утримувати своїх неповнолітніх дітей. Даний обов’язок 

виникає з моменту народження дітей та зберігається до досягнення ними 

повноліття [5, ст. 180]. Обов’язок утримувати дитину є рівною мірою 

обов’язком як матері, так і батька, причому, обов’язком особистим, 

індивідуальним, а не солідарним. Батьки зобов’язані утримувати свою дитину 

незалежно від того, одружені вони чи ні, або чи розірвано їх шлюб. Обов’язок 

по утриманню зберігається і тоді, коли дитина народилася у шлюбі, який 

пізніше було визнано недійсним, а також і у випадку позбавлення батьківських 

прав батьків (ч. 2 ст. 166).  

Інститут аліментних зобов’язань досліджувався багатьма вченими, 

такими як: Л. В. Афанасьєва, Г. В. Ахмач, О. Г. Дрижчана, І. В. Жилінкова, 

О. Й. Пергамент, З. В. Ромовська, Л. В. Сапейко тощо. 
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Метою роботи є дослідження особливостей посилення захисту права 

дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового 

стягнення заборгованості зі сплати аліментів.  Для досягнення поставленої мети 

необхідно виконати такі завдання: проаналізувати законодавчі підстави для 

стягнення аліментів; дослідити особливості притягнення до відповідальності за 

ухилення від сплати аліментів. 

Спори про стягнення аліментів становлять основну категорію серед усіх 

шлюбно-сімейних справ. Кожна десята з усіх цивільних справ, розглянутих 

судами — справа про стягнення аліментів. З цими суперечками безпосередньо 

пов’язані питання щодо застосування норм про встановлення батьківства, про 

аліментні зобов’язання, у правове регулювання яких Сімейним кодексом 

України внесені істотні зміни. Своєчасне і точне виконання аліментних 

зобов’язань є істотною гарантією охорони інтересів материнства, батьківства і 

дитинства і тому приймаючи в нашій країні заходи з охорони материнства і 

дитинства, прав і законних інтересів членів сім’ї є вираженням конституційного 

принципу захисту сім’ї державою. Аналіз судової практики свідчить про те, що 

питання стягнення аліментів у сучасний період набуває важливого практичного 

значення. Слід зауважити, що однією із основних та найскладніших проблем, 

пов’язаних зі сплатою аліментів, є їх умисна несплата. За статистикою 

Міністерства юстиції України з 538 тисяч виконавчих проваджень зі сплати 

аліментів у 15 %  має місце заборгованість [4].  

7 грудня 2017 р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на 

належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення 

заборгованості зі сплати аліментів» [3],що стало позитивним зрушенням у 

напрямку підвищення відповідальності суспільства щодо забезпечення 

належного захисту прав дитини. Зазначеним Законом було вдосконалено 

процедуру стягнення заборгованості по сплаті аліментів, впроваджено нові 

механізми впливу на боржників, зокрема спрощено порядок встановлення 

тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України, запроваджено 

можливість встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування 

транспортними засобами, зброєю, у праві полювання. 

Закон впроваджує новий вид адміністративного стягнення у вигляді 

соціальних робіт, передбачені ст. 31-1 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення [1]. Новий вид адміністративного правопорушення — 

«Несплата аліментів», відповідальність за яке встановлена у ст. 183-1 КУпАП. 

Санкція цієї статті визначає, що особи, які ухиляються від сплати аліментів і 

мають заборгованість, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних 

платежів за шість місяців вимушені будуть виконувати суспільно корисні 

роботи строком від ста двадцяти до двохсот сорока годин. Роботи будуть 

застосуються до боржників із заборгованістю за 6 місяців за рішенням суду. 

Такі роботи будуть оплачувані. До їх виконання повинні залучати як тих, 

хто вже має роботу і отримує відповідну заробітну плату, так і безробітних. На 

роботодавця за місцем відбування порушником соціальних робіт, зокрема, буде 

покладатися нарахування плати порушнику і перерахування її на відповідний 
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рахунок органу державної виконавчої служби або приватного виконавця. У разі 

ж ухилення від виконання суспільно корисних робіт, до порушника може бути 

застосовано адміністративний арешт до 15 діб з розрахунку: 15 годин робіт = 1 

день арешту.  

Забезпечити практичну реалізацію положення цих статей з урахуванням 

високого рівня безробіття в Україні буде дуже складно. До того ж це ляже 

додатковим тягарем на тих роботодавців, які будуть зобов’язані приймати на 

роботу порушників, які будуть виконувати суспільно корисні роботи. 

На сьогодні також передбачена й кримінальна відповідальність,  

визначена ст. 164 Кримінального кодексу України «Ухилення від сплати 

аліментів на утримання дітей» [2]. Кримінально-караним є саме злісне 

ухилення від сплати аліментів: «Злісне ухилення від сплати встановлених 

рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів), а також злісне ухилення 

батьків від утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей, що перебувають 

на їх утриманні, — карається громадськими роботами на строк від вісімдесяти 

до ста двадцяти годин або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням 

волі на строк до двох років» [2, ч. 1 ст. 164].  

При цьому під злісним ухиленням від сплати коштів на утримання дітей 

(аліментів) або на утримання непрацездатних батьків слід розуміти будь-які 

діяння боржника, спрямовані на невиконання рішення суду (приховування 

доходів, зміну місця проживання чи місця роботи без повідомлення державного 

виконавця, приватного виконавця тощо), які призвели до виникнення 

заборгованості із сплати таких коштів у розмірі, що сукупно складають суму 

виплат за три місяці відповідних платежів. 

Наведені вище зміни, внесені  у чинне законодавство, на нашу думку, 

сприятимуть підвищенню ефективності механізмів примусового стягнення 

заборгованості по сплаті аліментів на утримання дітей. Також, слід 

констатувати, що зміни до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та Кримінального кодексу не тільки посилюють 

відповідальність за ухилення від сплати аліментів, а й, виконуючи превентивну 

функцію, мають підвищити свідомість батьків щодо необхідності виконання 

обов’язку по утриманню дітей навіть після розлучення чи припинення 

сумісного проживання. 
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Копіювання, плагіат інтелектуальної власності — ці поняття у всі часи 

визначали дії, що з одного боку спонукали розвиток і прогрес, оскільки 

відтворення і поширення сприяло творчим переробкам, видозмінам та 

вдосконаленням, а з іншого — цей же прогрес уповільнювали, оскільки 

обмежували права та ініціативу авторів. Інтелектуальна власність — це 

певний об’єкт, який є результатом інтелектуальної діяльності, він має 

неповторний та оригінальний характер, що вирізняє його поміж інших 

аналогічних об’єктів.   

Мета дослідження полягає в тому, щоб встановити головні проблеми, 

пов’язані з порушенням права інтелектуальної власності. Також визначити 

причини, які сприяють порушенню зазначених прав.   

Зміст поняття інтелектуальної власності викладено у конвенції 

Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Зокрема, в ній йдеться, що 

інтелектуальна власність включає права, що відносяться до літературних, 

художніх і наукових творів; виконавча діяльність артистів, звукозапису, 

радіо- та телевізійним передачам; винаходам в усіх сферах людської 

діяльності, а також інші права, що відносяться до інтелектуальної діяльності у 

виробничій, науковій, літературній і художніх галузях [1]. 

Варто зазначити, що поняття інтелектуальної власності у світовій 

системі права з’явилося відносно нещодавно. Зокрема, наприкінці ХІХ ст. 

досягнуто Мадридську угоду про міжнародну реєстрацію знаків, також було 

укладено Бернську конвенцію про охорону літературних і художніх творів. 

Проте активний розвиток міжнародної співпраці з охорони права 

інтелектуальної власності припав на ХХ ст. Серед угод, які було підписано в 

той час, можна виділити такі: Лісабонська угода про охорону найменування 

місць походження та їх міжнародну реєстрацію, Римська конвенція про 

охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення, 

Договір про реєстр фільмів і безліч інших.  

Проте, наявність багатьох міжнародних конвенцій, угод, договорів в 

галузі правової охорони інтелектуальної діяльності не сприяла їх ефективній 
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охороні. В шістдесятих роках виникла ідея створити окрему організацію, яка 

певним чином координувала б регулювання правової охорони в цій галузі, 

передбаченої численними міжнародними договорами. Однією з перших було 

засновано Всесвітню організацію інтелектуальної власності, на сьогодні 

учасниками ВОІВ є 184 держави, у тому числі й Україна. 

Базилевич В. Д. зазначає, що основні причини порушення прав 

інтелектуальної власності лежать в економічній сфері. Йдеться про 

монопольний характер зазначених прав, що спонукає правовласників до 

встановлення високих цін та обмеження обсягів виробництва інтелектуальних 

благ. Водночас низька купівельна спроможність населення породжує значний 

незадоволений попит на такі товари. За цих обставин порушники прав 

інтелектуальної власності, які продають контрафактну продукцію за нижчими 

цінами, мають можливість нарощувати обсяги її виробництва та отримувати 

додаткові доходи. За даними міжнародного альянсу інтелектуальної 

власності. Загальні збитки від незаконного використання творів становлять 

понад 12 млрд дол. на рік. На думку фахівців Організації економічного 

співробітництва і розвитку (ОЕРС), через підробки і піратство компанії 

щорічно втрачають близько 638 млрд дол. [2]. За цих обставин формування 

інституту охорони та захисту прав інтелектуальної власності є важливою 

закономірністю розвитку суспільства. Щорічні збитки, які завдаються 

виробникам контрафактної продукції, оцінюються в мільярди американських 

доларів, фахівці звертають увагу на необхідність посилення боротьби з 

порушенням прав інтелектуальної власності за трьома основними напрямами: 

1) законодавчим — удосконалення нормативно-правової бази щодо 

охорони та захисту прав інтелектуальної власності; 

2) примусовим — запровадження ефективних цивільно-правових 

засобів судового захисту таких прав; 

3) техніко-технологічним — удосконалення існуючих та 

запровадженням нових способів захисту оригінальної продукції від підробки. 

Захист права інтелектуальної власності в Україні останніми роками 

набуває усе більшої гостроти, оскільки масштаби порушення цих прав 

стрімко зростають. Наслідкам порушення права інтелектуальної власності та 

захисту від них присвячені низка норм Цивільного кодексу, Кримінального 

кодексу та спеціального законодавства. Зокрема в Україні також діє закон 

«Про авторське право і суміжні права» в якому передбачено які саме 

порушення авторських та суміжних прав є підставою для судового захисту, це 

наприклад: а) вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті 

немайнові права суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав, та їх 

майнові права; б) піратство у сфері авторського права і (або) суміжних прав 

— опублікування, відтворення, ввезення на митну територію України, 

вивезення з митної території України і розповсюдження контрафактних 

примірників творів (у тому числі комп’ютерних програм і баз даних), 

фонограм, відеограм і програм організацій мовлення; в) плагіат — 

оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під 

іменем особи, яка не є автором цього твору та низка інших порушень [3]. У 
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свою чергу в ст. 432 ЦК України зазначено, що кожна особа має право 

звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності, також 

дана стаття передбачає особливі способи захисту порушеного права 

інтелектуальної власності [4]. 

Основні причини порушення прав інтелектуальної власності лежать в 

економічній сфері. Тобто це, зокрема, монопольний характер права 

інтелектуальної власності, що спричиняє встановлення високих цін і 

відповідно незадоволений попит на цю продукцію. Також було зазначено 

норми права в Україні, які регулюють захист авторського права. 
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У структурі злочинності злочини проти власності, до яких відносять 

привласнення чи розтрату чужого майна особою, якій це майно було ввірене 

або ж перебувало в її віданні, завжди посідали особливе місце. Оскільки значна 

поширеність таких злочинів мала б сприяти розробленості проблем, які 

пов’язані з їх кримінально-правової оцінкою. Незважаючи на це, а також на те, 

що доктриною кримінального права приділено значну увагу злочинам проти 

власності, дотепер, як у судовій практиці, так і в кримінальній науці 

залишаються нерозв’язаними ряд дискусійних питань щодо їх правової оцінки. 

До таких питань відноситься проблема відмежування привласнення чи розтрати 

чужого майна особою, якій воно було ввірене або ж перебувало в її віданні, від 

таких злочинів, як крадіжка, шахрайство, а також невиконання своїх цивільно-

правових зобов’язань.  

Метою роботи є теоретико-правова розробка рекомендацій щодо 

відмежування привласнення чи розтрати чужого майна, яке було ввірене особі 

чи перебувало в її віданні, від схожих за складом злочинів.  
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Більшість наукових досліджень, в яких комплексно висвітлюються 

питання кваліфікації привласнення чи розтрати чужого майна особою, якій це 

майно було ввірене чи перебувало в її віданні, здійсненно за часів дії 

радянського цивільного і кримінального права.  

Історія кримінального права доводить, що норми про привласнення 

ввіреного майна є наслідком розвитку економічних правовідносин, в результаті 

чого постає потреба у їх захисті кримінально-правовими засобами. За 

радянської доби словосполучення «ввірене майно» та «майно, що перебуває у 

віданні особи» в основному застосовувались лише в трудових відносинах. У 

ході розвитку господарських правовідносин, судова практика поширила їх і на 

цивільно-правові відносини, оскільки майно стало можливим довіряти однією 

приватною особою іншій зовсім не для здійснення трудових функцій. За таких 

умов відбулося розширення меж привласнення та розтрати як однієї з форм 

розкрадання.  

Також варто відзначити, що спочатку у вітчизняному законодавстві 

передбачалася кримінальна відповідальність за привласнення й розтрату тільки 

щодо державного або колективного майна. Проте з прийняттям у 2001 році 

Кримінального кодексу України (КК України) привласнити або розтратити 

стало можливим і приватне майно.  

Позитивно вплинуло на захист прав довірителя й прийняття в 2004 році 

Цивільного кодексу України (ЦК України), в якому були законодавчо 

закріплені речове право на чуже майно та право довірчої власності. Отже, права 

довірителя майна, випадки порушення яких набувають все більшого 

поширення, на сьогодні можна захистити не тільки цивільно—правовими, а й 

кримінально-правовими засобами. Передусім мається на увазі можливість 

застосування ч. 1 ст. 191 КК України, у якій ідеться про привласнення чи 

розтрату чужого майна, що було ввірене особі чи перебувало в її віданні. Однак 

використання вказаної норми потребує з’ясування питання про те, яке ж майно 

вважати таким, що є ввіреним чи перебуває у віданні особи. Аналіз підручників 

з кримінального права, науково-практичних коментарів КК України свідчить 

про те, що часто ці поняття вживають як синоніми [1, c. 564; 437]. 

У постанові Пленуму Верховного Суду України від 25 вересня 1981 року 

№ 7 «Про практику застосування судами України законодавства у справах про 

розкрадання державного та колективного майна» йшлося про те, що 

розкрадання державного чи колективного майна, вчинене особою, яка одержала 

майно за документом (експедитором, шофером, їздовим та ін.), на підставі 

якого ця особа наділена відносно довіреного їй майна певною правомочністю, 

слід кваліфікувати як привласнення або розтрату за ст. 84 КК України. 

Розкрадання державного чи колективного майна, вчинене особою, яка не була 

наділена певною правомочністю щодо викраденого майна, а за родом своєї 

діяльності мала лише доступ до цього майна (комбайнер, сторож, стрілець 

воєнізованої охорони та ін.), повинно кваліфікуватися як крадіжка за ст. 81 КК 

України [2].  

Як вже зазначалося, дослідження порушеного питання є неможливим без 

урахування положень ЦК України, яким врегульовано особисті немайнові та 
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майнові відносини. У розділ ІІ книги третьої ЦК України передбачено речові 

права на чуже майно. Будучи пов’язаними з правом власності, ці права існують 

самостійно, паралельно. Відрізняються вони від відносин власності тим, що 

мають обмежений характер стосовно обсягу правомочностей власника майна. 

Ці правовідносини існують між власником майна (речі) і суб’єктом права на цю 

річ (чуже майно). Схоже речове право на відносини власності тим, що йому, як 

і праву власності, абсолютному праву на чуже майно, кореспондують обов’язки 

всіх інших осіб, включаючи його власника. Тому під речовим правом на чуже 

майно розуміють визначену договором із власником або законом міру можливої 

поведінки управомоченої особи по здійсненню обмежених за обсягом 

(порівняно з правом власності) правомочностей речового характеру (володіння, 

користування і розпорядження) стосовно речей, які їй не належать [3;358].  

Відмежовуючи склад злочину, передбачений ч. 1 ст. 191 КК України, від 

шахрайства, зазначимо, що під час шахрайства до початку його здійснення 

винний не володіє чужим майном. Саме шляхом обману чи зловживання 

довірою особі вдається заволодіти чужим майном. Під час присвоєння чи 

розтрати — інша ситуація: на момент початку здійснення розкрадання винний 

правомірно володіє чужим майном, воно йому передано для здійснення певних 

повноважень. Відрізняє шахрайство від попередніх дій момент виникнення 

умислу на вчинення розкрадання ввіреного майна. Для розкрадання умисел 

повинен виникнути після укладення угоди, в силу якої винний отримує ті чи 

інші правомочності щодо майна. В іншому випадку скоєне є шахрайством 

шляхом зловживання довірою. Відмежовуючи привласнення та розтрату від 

невиконання угод, В. В. Домнікова зазначає, що невиконання зобов’язань за 

договором (цивільно-правові зобов’язання) є способом вчинення злочину та не 

потребує додаткової кваліфікації. Проте автор не конкретизує, про яку саме 

сукупність ідеться, а лише вказує на те, що привласнення і розтрата є 

яскравими прикладами, які вчиняються шляхом цивільних правопорушень 

(невиконання договорів) [4].  

Таким чином, відмежовуючи діяння, передбачене ст. 191 КК України, від 

суміжних злочинів, передусім слід визначити ознаки майна, яке є ввіреним чи 

перебуває у віданні іншої особи. Для цього необхідно враховувати сучасні 

положення цивільного законодавства щодо речового права та права довірчої 

власності, які не були відомі раніше чинному законодавству. В майбутньому 

диспозицію норми, що міститься в ч. 1 ст. 191 КК України, необхідно привести 

у відповідність з положеннями ЦК України, передбачивши відповідальність для 

особи, яка володіє правом на чуже майно, за привласнення чи розтрату такого 

майна.  
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Питання прав і свобод людини на сьогодні є найважливішою проблемою 

внутрішньої та зовнішньої політики всіх держав світу. Саме стан справ у сфері 

забезпечення прав і свобод, їх практичної реалізації є тим критерієм, за яким 

оцінюється рівень демократичного розвитку будь-якої держави й суспільства в 

цілому. Кожна людина має громадянські (особисті) й політичні права, свободи, 

а також економічні, соціальні, екологічні та культурні права. Вони мають бути 

загальні та рівні для всіх. Без дотримання цих прав неможливе нормальне 

існування та розвиток людини в суспільстві.  

Метою роботи є вивчення юридичних аспектів розв’язання проблеми 

порушення прав та свобод людини і громадянина в Україні, зокрема в рамках 

війни на сході України, анексії Криму, недостатньої сформованості 

громадянського суспільства. 

Однією з реалій сучасного міжнародного правопорядку є визнання прав 

людини як складової частини міждержавних відносин, тобто ставлення держави 

до її громадян уже не вважається справою виключної внутрішньої юрисдикції. 

Україна ратифікувала більшість найважливіших міжнародних актів у 

сфері прав людини, а Конституція України увібрала фундаментальні положення 

Декларації, зокрема щодо верховенства прав людини, рівності й непорушності 

її прав, права людини на свободу та особисту недоторканність, на достатній 

рівень життя тощо [1]. Водночас, на думку провідних міжнародних 

правозахисних інституцій, українське суспільство є поки що далеким від 

реального втілення ідеалів Декларації.  

Значна кількість громадян України до цього часу не забезпечена 

мінімальними правами, передбаченими цим документом. Відомо, що в Україні 
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ці проблеми існують з часів незалежності. І потрібні чималі зміни не тільки в 

законодавстві та його реальному виконанні, а й у самому усвідомленні 

громадян на право захисту своєї честі, гідності, прав та інтересів. Цим і 

зумовлена актуальність обраної теми.  

Виходячи з актуальності теми, автор ставить перед собою мету дослідити 

юридичні аспекти вирішення проблеми порушення прав і свобод людини й 

громадянина в Україні. Дослідженням цієї проблем займалися такі вітчизняні 

науковці як О. Бандура, Є. Гіда, О. Гончаренко, О. Горова, які прийшли до 

висновку, що права людини порушуються не тільки в Україні, а й в усіх 

державах світу без винятку. Проте порушення прав та свобод в Україні має свої 

особливості. 

Головними чинниками, що породжують неспроможність ефективного 

засобу захисту прав людини в Україні  є: 

— несформованість громадянського суспільства; 

— бездіяльність органів державного управління, зокрема правоохоронних 

[2]; 

— відсутність ефективного законодавства.  Статистика показує, що 

кількість позовів до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у Страсбурзі 

від українських громадян кожного року зростає. Станом на 1 січня 2018 р. на 

розгляді ЄСПЛ перебувало приблизно 7100 скарг, що є четвертим показником 

серед країн-членів Ради Європи [3]. 

В останні роки, в зв’язку з подіями Революції Гідності та українсько-

російського конфлікту ситуація у сфері дотримання прав людини почала 

змінюватись. По-перше, ці події сприяли зародженню сильного громадянського 

суспільства в Україні, яке прагне змін і втілює їх через співпрацю з органами 

державної влади. Проте, соціологічні опитування свідчать, що лише 4 % 

респондентів вважають, що ситуація з дотриманням прав людини в Україні 

покращилася [4]. 

По-друге, значно зменшилася кількість скарг щодо протиправних дій 

правоохоронних органів, тортур і катувань на етапі досудового слідства, то 

тепер ситуація зовсім інша. Таких звернень десь тільки 10 % від того, що було 

кілька років тому. Найбільше на зменшення випадків тортур і катувань 

вплинуло забезпечення державою безоплатної правової допомоги і обов’язкової 

наявності адвоката. Тепер люди найбільше скаржаться на порушення їхніх 

економічних прав і свобод. 

По-третє, з метою вдосконалення правових та організаційних засад, 

створення дієвого механізму всебічного забезпечення в Україні прав і свобод 

людини та громадянина Президент України П. Порошенко підписав Указ від 

15 жовтня 2014 р. № 811/2014 «Про розроблення Національної стратегії у сфері 

прав людини». Стратегія створюється з урахуванням кращого світового досвіду 

створення подібних документів та задаватиме довгостроковий вектор розвитку 

регулювання й захисту прав людини, враховуватиме як усталені вимоги, так і 

сьогоденні унікальні реалії України. Стратегія містить механізми, цілі, 

принципи реалізації, очікувані результати, відновлення та реалізацію прав 

людини в Україні, порядок реалізації, дотримання, моніторингу й контролю за 
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її імплементацією та розрахована на п’ять — сім років. Проект не вичерпує 

проблематику у сфері прав людини, а лише концентрується на системних 

проблемах, без розв’язання яких неможливий сталий розвиток суспільства.  

24 листопада 2014 р. наказом Міністерства юстиції № 245/7 утворено робочу 

групу з підготовки проекту Національної стратегії у сфері прав людини, до 

складу якої ввійшли представники всіх зацікавлених органів влади, 

громадянського суспільства, міжнародних організацій, Секретаріату 

уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. На засіданнях робочої 

групи, за результатами роботи з текстом проекту, складеного за пропозиціями 

тематичних підгруп, обговорювалися та доопрацьовувалися загальні 

положення, принципи Стратегії, розділи щодо забезпечення права на 

справедливий суд, охорону здоров’я, освіту, а також гендерної рівності, 

протидії насильству й торгівлі людьми, прав учасників АТО, внутрішньо 

переміщених осіб, осіб, які проживають на тимчасово окупованій території та 

територіях, тимчасово непідконтрольних Державі Україна, розділ про 

реалізацію, моніторинг і контроль за імплементацією Стратегії. Аби Стратегія 

не перетворилася на черговий декларативний документ, який міститиме сухі й 

нерезультативні зобов’язання та рекомендації, Мін’юст пропише процедуру її 

імплементації та затвердить Національний план дій для її виконання. 

Національна стратегія з прав людини має стати єдиним документом, так званою 

«дорожньою картою» для органів влади та інститутів громадянського 

суспільства у сфері дотримання та захисту прав людини. 

По-четверте, українським законотворцям потрібно брати за приклад 

зарубіжне законодавство у сфері захисту прав людини, проте не забувати про 

розвиток національної правової науки і її здобутки. Адже закони потрібно 

приймати не тільки за зразком, а й відповідно до потреб суспільства країни, у 

якій вони приймаються. 

Не відкидаючи позитивних змін, слід зазначити, що на сьогоднішній день 

в Україні склалося чотири різних реальності з дотриманням прав людини: в 

окупованому Криму; частині Донецької та Луганської областей, контрольованій 

самопроголошеними ДНР та ЛНР; частині Донецької та Луганської областей 

вздовж лінії розмежування, контрольованій державою; і в решті регіонів країни. 

На контрольованій території це насамперед проявилося в масовому порушенні 

економічних та соціальних прав, що поставило велику частину населення 

країни за межу виживання. У «сірій» зоні, де кожної ночі можуть бути обстріли, 

люди живуть сьогоднішнім днем. Тут не всюди є опалення, газопостачання, 

вода, часто користуються «буржуйками» та п’ють колодязну воду, і є населені 

пункти, де майже немає непошкодженого будинку. І перспективи закінчення 

цього нестерпного життя не проглядаються. В Криму продовжувалася політика, 

спрямована на позбавлення кримськотатарського народу етнічної та релігійної 

ідентичності. Кількість українських громадян, «в’язнів Кремля» в Криму, все 

зростає. Про прояв в Криму української ідентичності годі й говорити, це одразу 

викликає репресії [5]. 

В Україні мають місце факти порушення прав і свобод людини. Ситуація 

з їх дотриманням ускладнюється війною на сході України, анексією Криму, 
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недостатньою сформованістю громадянського суспільства. Великою 

проблемою залишається декларативний характер більшості законів та 

підзаконних актів, що регулюють основні засади дотримання прав і свобод 

людини.  
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Одним із актуальних питань протягом всього існування людства 

залишається питання прав людини, можливіть їх реалізації та захисту. 

Утвердження, забезпечення, реалізація прав людини є важливим показником у  

державі, який вказує на її демократичність, соціальність, а також на те, що така 

держава є правовою. Гарантії дотримання прав людини та їх захисту закріплені 

як в національних, так і в міжнародних нормативних актах. 

Пріоритетом для будь-якої держави має бути дотримання прав і свобод 

людини. У 1991 році Україна , ставши незалежною державою, зробила перший 

крок на шляху до ствердження демократичності, верховенства права. Так в 

Конституції України окремий розділ присвячено правам і свободам людини і 

громадянина. Стаття 21 Конституції України визначає, що всі люди є вільні і 

рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та 
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непорушними. Згідно статті 22 Основного Закону держави права і свободи 

людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. 

Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. 

Частин 3 статті 22 Конституції України підкреслює, що за прийняття нових 

законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та 

обсягу існуючих прав і свобод. Проте, нажаль, права людини в Україні частіше 

за все залишаються вивіскою української держави, за якою приховано не зовсім 

привабливий фасад та «кухня» функціонування державного апарату, чи 

діяльності так званих «професійних правозахисників». Загалом прав стало 

більше, але захищаються вони гірше [1]. 

Метою роботи є дослідження питання захисту прав людини у 

вітчизняному законодавстві,  судовій практиці та правоохоронній діяльності. 

Діяльність судових та правоохоронних органів щодо забезпечення прав, 

свобод та обов’язків людини і громадянина закріплюється на конституційному 

рівні та поточним законодавством. Конституція України закріплює основні 

права, свободи та обов’язки людини і громадянина.   

У Конституції України знайшла своє відображення і система органів, що 

покликана забезпечувати реалізацію прав людини. Ця система ґрунтується на 

тому принципі, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність 

і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і 

свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 

держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і 

забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. 

Конституційну систему органів захисту прав людини відбито у принципі поділу 

влад, що характеризує організацію і діяльність органів державної влади. 

Конституція України (ст. 6) закріплює, що державна влада в Україні 

здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову [1]. 

Законодавчий та виконавчі органи здійснюють заходи щодо захисту прав 

людини в межах і відповідно до повноважень, установлених Конституцією, 

законами України та іншими нормативно-правовими актами. Кожен має право 

звертатися по захист своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини. 

Одне з провідних місць у системі органів державної влади з гарантування 

прав і свобод людини належить Верховній Раді України. Це пов’язано з тим, що 

згідно з Конституцією України (ст. 75) Верховна Рада України — єдиний орган 

законодавчої влади в Україні. На неї покладається завдання нормативного 

закріплення, по-перше, всієї сукупності прав і свобод, якими наділяється 

людина і громадянин, по-друге, визначення системи захисту даних прав і 

свобод [2, с. 208—209].  

Як орган державної влади Верховна Рада України захищає права і 

свободи людини і громадянина шляхом здійснення повноважень, покладених 

на неї згідно зі ст. 85 Конституції України і, зокрема, кожний народний депутат, 

як державний службовець, який входить до конституційного складу Верховної 

Ради України, також здійснює захист прав і свобод людини шляхом виконання 

покладених на нього посадових обов’язків. 
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Крім органів, що належать до структур загальної компетенції і мають 

серед своїх обов’язків забезпечення прав людини, існують органи спеціальної 

компетенції. До них, вважаємо, належать судові та правоохоронні органи. 

Правоохоронними органами за законом [3] є такі, що беруть безпосередню 

участь відповідно у: а) розгляді судових справ у всіх інстанціях; б) провадженні 

та розслідуванні кримінальних справ та справ про адміністративні 

правопорушення; в) оперативно-розшуковій діяльності; г) охороні 

громадського порядку і громадської безпеки; д) виконанні вироків, рішень, 

ухвал і постанов судів, постанов органів дізнання і попереднього слідства та 

прокурорів; е) контролі за переміщенням людей, транспортних засобів, товарів 

та інших предметів чи речовин через державний і митний кордон України; 

є) нагляді та контролі за виконанням законів.  

Судові органи становлять самостійну ланку органів спеціальної 

компетенції. Держава наділяє людину правом самостійного захисту своїх прав і 

свобод. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

посадових і службових осіб (ст. 55 Конституції України) [1] . 

Серед правоохоронних органів закон виділяє органи: а) прокуратури; 

б) внутрішніх справ; в) служби безпеки; г) митні служби; д) охорони 

державного кордону; е) державної податкової служби; є) виконання покарань; 

ж) державної контрольно-ревізійної служби; з) рибоохорони; і) державної 

лісової охорони; к) інші, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні 

функції. 

Систему засобів захисту прав і свобод людини становлять нормативно-

правові акти матеріального і процесуального характеру, та  органи державної 

влади і місцевого самоврядування в межах своїх повноважень. До судових 

органів, що забезпечують реалізацію прав, свобод та обов’язків людини і 

громадянина належать: Конституційний Суд України та суди загальної 

юрисдикції. Стосовно правоохоронних органів в реалізації забезпечувальної 

функції , то ним є органи: а) прокуратури; б) служби безпеки; в) внутрішніх 

справ; г) інші, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції. 

Саме на ці органи спеціальної компетенції покладаються головні обов’язки по 

забезпеченню реалізації прав і свобод людини та громадянина і від рівня 

організації їх роботи залежатиме ефективність реалізації основних прав 

людини. 
Список використаних джерел: 

1. Конституція України: станом на 1 верес. 2016 р. — Харків : Право, 2016. — 82 с.  

2. Права людини / ред. кол. М. Буроменський, В. Євінтов, Л. Заблодська та ін. — 

Київ : Право, 1997. 

3. Закон України Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів 

від 23 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради.  — 1994. — № 11.  — Ст. 50. 

 

 

 

 

 



Черкаські правові читання 

 

22 

 

УДК 342. 92 

ПОНЯТТЯ І ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМ ПРАВА 

Заєленчець О. С., здобувач вищої освіти 

vasechkin2026@gmail.com 

Науковий керівник: 

Басанська Н. В., к.ю.н., доцент, 

завідувач кафедри права і соціально-гуманітарних дисциплін 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський інститут 
 

Актуальність обраної теми зумовлюється тим, що застосування права 

відіграє вагоме значення в механізмі правового регулювання суспільних 

відносин. Для стабільного функціонування і розвитку суспільства необхідні 

обставини, які потрібно використовувати в процесі правового регулювання 

заходів державно-правового характеру, що обґрунтовує потребу в спеціальній 

діяльності по застосуванню права. 

Метою роботи є вивчення питання поняття і форми реалізації норм права 

та її значення в механізмі правового регулювання суспільних відносин. 

Реалізація права — це зумовлена нормами права правомірна поведінка 

суб’єктів права. Реалізація права може бути пов’язаною як із здійсненням 

правомірних дій, так і з правомірною бездіяльністю. Результатом реалізації 

права є досягнення відповідності фактичних дій (бездіяльності) вимогам норм 

права щодо цієї поведінки суб’єктів права. 

Більшість науковців виділяють наступні  типи реалізації норм права: 

1) безпосередня реалізація, коли суб’єкти права самостійно, без 

зовнішнього втручання чи допомоги втілюють правила, передбачені нормами 

права, у своїй поведінці, здійснюють суб’єктивні права і виконують юридичні 

обов’язки (наприклад, власник здійснює право власності на належне йому 

майно, водій виконує обов’язок попередити учасників дорожнього руху про 

зупинку транспортного засобу). Саме так у суспільстві реалізується переважна 

більшість норм права; 

2) правозастосовна реалізація, яка має місце тоді, коли суб’єктивні права 

та юридичні обов’язки не можуть бути реалізовані особою без залучення 

спеціальних суб’єктів (суб’єктів правозастосування). У цьому разі реалізація 

норм права проходить особливу стадію — застосування права Важливе 

значення для розкриття природи реалізації норм права має також виокремлення 

її форм, яке здійснюється залежно від характеру дій, необхідних для реалізації 

права. У свою чергу цей характер зумовлений способом правового 

регулювання, що використовується в тій чи іншій нормі права [1].  

Більшість науковців, спираючись на класифікацію норм права, виділивши  

заборонні, зобов’язальні та уповноважу вальні, визначають такі форми 

реалізації норм права: 

1) дотримання, яке є формою реалізації заборонних норм права. Суть цієї 

форми полягає у бездіяльності (пасивній поведінці), тобто утриманні від 
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здійснення дій, що знаходяться під забороною правових норм (наприклад, 

особа утримується від куріння в громадських місцях або від заподіяння шкоди 

чужому майну); Ця форма реалізації передбачає пасивну поведінку суб’єкта 

незалежно від його власного бажання. У такій формі реалізуються забороняючі 

норми, викладені в особливих частинах Кримінального кодексу України або 

Кодексу України про адміністративні правопорушення. Наприклад, громадянин 

не вчиняє діянь заборонених вищезгаданими кодексами і тим самим реалізує 

забороняючі норми у формі дотримання; 

2) виконання, яке є формою реалізації зобов’язальних норм права. Ця 

форма вимагає активної поведінки — дій, пов’язаних із виконанням суб’єктами 

обов’язків, покладених на них нормами права (наприклад, виконуючи свої 

обов’язки, платник податку сплачує податок на доходи, водій транспортного 

засобу зупиняється на червоне світло світлофору); 

3) використання, яке є формою реалізації уповноважуючих норм права. 

Воно являє собою добровільне здійснення особою своїх прав і втілюється як у 

діях, активній поведінці. Особливістю реалізації права у формі дотримання 

працівниками міліції є те, що для них порушення деяких забороняючих норм є 

правопорушенням у сфері службової діяльності та карається згідно санкції 

відповідної норми права. На працівників міліції поширюється 

загальнозабороняючий тип правового регулювання, що виражається формулою 

«заборонено все, що прямо не дозволено», тобто дотримання — це невиконання 

дій, які прямо не дозволені [2]. 

Реалізувати нормативні правила поведінки означає втілити в життя волю 

законодавця, спрямовану на встановлення правопорядку. Без такої реалізації 

право втрачає свою соціальну цінність. 
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Останнім часом в судовій практиці все частіше спостерігається винесення 

хибного вироку через помилкову кваліфікацію злочинів. При вивченні вироків, 

що містяться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, виявляється, що 

значна їх частина містить недоліки, які стосуються, зокрема, кримінально-

правової оцінки діянь та засобів реагування на них. Неправильна кваліфікація 

злочину тягне за собою винесення хибного покарання. Згідно зі статистикою 

кількість засуджених постійно збільшується: якщо у 2006—2007 роках 

постановленням вироку завершились відповідно 79,4 % та 76,1 % справ, то у 

2010—2011 роках їх співвідношення становило відповідно — 83,1 % та 79,2 %. 

При цьому стабільність практики винесення вироків статистично 

підтверджується і кількістю вироків, що набрали законної сили. Так, 

співвідношення кількості осіб, вироки (постанови) щодо яких набрали законної 

сили, до загальної кількості засуджених становило: у 2006 році — 85,5 %, 2007 

— 81,2 %, 2008 — 85,0 %, 2009 — 81,9 %, 2010 — 87,8 %, 2011 — 84,2 %. 

Метою роботи є розгляд кримінально-правової оцінки вчиненого діяння 

за ознаками суб’єкта складу злочину. 

Кваліфікація злочинів є підставою для призначення покарання, 

звільнення від кримінальної відповідальності і від покарання, застосування 

примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх тощо, а тому для 

попередження нових помилок або своєчасного їх виявлення та усунення слід  

визначити чіткі науково-практичні позиції.  

Одним з основних складників боротьби зі злочинністю є правильна 

кваліфікація злочину, тобто правильна кримінально-правова оцінка діяння 

особи шляхом встановлення кримінально-правових ознак, визначення 

кримінально-правової норми, що підлягає застосуванню, і встановлення 

відповідності ознак вчиненого діяння конкретному складу злочину, 

передбаченому Кримінальним кодексом [1, с. 174]. 

У Кримінальному кодексі України не міститься поняття «склад злочину», 

але цей термін використовується у статтях Загальної та Особливої частин. Так, 

відповідно до ч. 1 ст. 2 КК підставою кримінальної відповідальності є вчинення 

особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, 

передбаченого КК. 
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Кримінально-правова оцінка вчиненого діяння полягає у з’ясуванні усіх 

його кримінально-правових ознак, визначенні кримінально-правової норми, що 

підлягає застосуванню та встановленні відповідності ознак вчиненого діяння 

ознакам елементів конкретного складу злочину, передбаченого Кримінальним 

кодексом України, за відсутності фактів, що виключають злочинність діяння 

[1, с. 174]. 

Згідно з формулюванням ч. 1 ст. 18 КК України, суб’єктом злочину може 

бути: 1) особа фізична; 2) особа осудна; 3) особа, яка досягла віку, з якого 

настає кримінальна відповідальність за вчинене нею суспільно небезпечне 

діяння. Дані ознаки є обов’язковими для кримінально-правової оцінки суб’єкта 

злочину. Такі характеристики є обов’язковими ознаками суб’єкта злочину. 

Для правильної кримінально-правової оцінки вчиненого діяння необхідно 

з’ясувати, що суб’єктом складу злочину є фізична особа. Згідно ст. 24 

Цивільного кодексу України фізичною особою є людина як учасник цивільних 

правовідносин. Це фактично закріплено у статтях 6, 7 і 8 КК, де йде мова про 

те, що нести кримінальну відповідальність можуть громадяни України, іноземці 

й особи без громадянства [2]. Тому суб’єктом злочину не можуть бути 

юридичні особи (підприємства, установи, громадські організації і т. ін.). 

Також для правильної кримінально-правової оцінки злочину важливий 

вік особи, яка скоїла суспільно небезпечне діяння. Згідно з ч. 1 ст. 22 ККУ 

кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину 

виповнилося шістнадцять років. Такий вік у кримінальному праві має назву 

загальний вік, по досягненню якого особа підлягає кримінальній 

відповідальності за більшість злочинів. Крім загального віку, у ч. 2 ст. 22 КК 

передбачено так званий знижений вік — чотирнадцять років — за окремі, 

прямо перелічені законом злочини. Серед цих злочинів зазначені, наприклад, 

такі, як: умисні вбивства (статті 115-117 КК), умисне нанесення тяжких 

тілесних ушкоджень (ст. 121; частини 3 статей 345,346, 350, 377, 398); диверсія 

(ст. 113), бандитизм (ст. 257), зґвалтування (ст. 152), крадіжка, грабіж і розбій 

(статті 185, 186, 187) і деякі інші [3]. Даний перелік злочинів, за які настає 

відповідальність з чотирнадцяти років, є вичерпним. 

Особа у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років не відповідає за 

злочини, за які встановлюється відповідальність з шістнадцяти років, навіть 

якщо вона була співучасником. У цих випадках особа у віці від чотирнадцяти 

до шістнадцяти років може нести відповідальність тільки тоді, коли в його 

конкретних діях містяться ознаки іншого злочину, за яке законом встановлена 

відповідальність з чотирнадцяти років.  

Як зазначено в ч. 1 ст. 18, обов’язковою ознакою суб’єкта злочину є 

осудність особи. У частині 1 ст. 19 вказано, що «осудною визнається особа, яка 

під час вчинення злочину могла усвідомлювати свої дії або бездіяльність і 

керувати ними». Здатність особи керувати своїм діянням говорить про те, що 

вона може свідомо обирати бажаний варіант поведінки. 

Визнання особи неосудною виключає наявність суб’єкта складу злочину 

та кримінально-правову оцінку вчиненого діяння як злочинного. 



Черкаські правові читання 

 

26 

 

Кримінальний Кодекс передбачає також поняття спеціального суб’єкта. 

Відповідно до ч. 2 ст. 18 спеціальним суб’єктом злочину є фізична осудна 

особа, що досягла віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність і 

яка вчинила злочин, суб’єктом якого може бути лише певна особа. З 

вищесказаного виходить, що окрім загальних ознак спеціальний суб’єкт має і 

додаткові спеціальні ознаки. Ці спеціальні ознаки можуть бути різними, 

наприклад, службове становище, професія (лікар), певна діяльність 

(підприємець), родинні відносини (мати новонародженої дитини) та інші [4, 

с. 146—148]. 

Суб’єкт злочину, якому властиві такі загальні ознаки, як фізична осудна 

особа, яка досягла встановленого законом віку кримінальної відповідальності, 

називають загальним суб’єктом злочину. Відсутність хоча б однієї з цих ознак 

виключає суб’єкта як елемент складу, а отже, виключає склад злочину і 

кримінальну відповідальність. Також, якщо особа у віці від 14 до 16 років 

вчинила суспільно небезпечне діяння, відповідальність за яке настає з 16 років, 

і у її діянні не міститься іншого складу злочину, така особа не підлягає 

кримінальній відповідальності, а її діяння не може бути кваліфіковане як 

злочин. Проте, якщо у її діянні міститься інший склад злочину, відповідальність 

за який настає з 14 років, то це діяння має бути кваліфіковане за певною 

статтею. Визнання особи неосудною під час вчинення суспільно небезпечного 

діяння виключає можливість оцінки цього діяння як злочинного. Важливість 

встановлення осудності особи обумовлена тим, що осудність є передумовою 

вини, а без доведення вини не може бути кримінальної відповідальності і 

покарання, а відсутність хоча б однієї обов’язкової ознаки суб’єкта складу 

злочину виключає кримінально-правову оцінку вчиненого ним діяння як 

злочин. 
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Інститутом здійснення народовладдя в Україні є суд присяжних. Гарантії 

правосуддя в нашій державі закріплені конституційно, а законодавчі основи 

діяльності такого суду окреслено в Законі України «Про судоустрій і статус 

суддів» та в Кримінальному процесуальному кодексі України. Питання 

формування та діяльності такого інституту є актуальним саме сьогодні, адже 

участь громадян у прийнятті судових рішень сприятиме поверненню довіри до 

судової системи. Тому воно потребує теоретичних досліджень, аналізу 

позитивних та негативних аспектів, які виникають у процесі здійснення 

судочинства. 

Підвищує актуальність даної теми ще й той факт, що реакція суспільства 

на це нововведення була дещо суперечливою. «Безпосередня участь громадян у 

правосудді та винесенні судового рішення є конституційною гарантією, яка 

дуже довго чекала «свого моменту», і для  українського суспільства — це 

безсумнівно суттєвий крок вперед» [1]. Проте має місце й протилежна думка 

про недосконалість такого інституту. 

Метою роботи є дослідження позитивних та негативних аспектів 

діяльності суду присяжних, що може вплинути на винесення рішення. 

До характеристик на користь запровадження суду присяжних в Україні 

слід віднести такі: 

- незалежність присяжних, наприклад, від керівництва суду; 

- неможливо підкупити та залякати 12, 9 чи 6 присяжних. У цьому 

випадку чинити тиск на кілька осіб набагато важче, ніж одного суддю; 

- у першу чергу присяжні керуються совістю; 

- присяжні уникають однобокості при розгляді справи та винесенні 

рішення; 

- суд присяжних збільшить рівень довіри між суспільством та судом; 

- низький професійний рівень багатьох суддів в Україні; 

- непоодинокі випадки засудження «традиційним» судом невинних; 

До головними негативних характеристик діяльності суду присяжних в 

Україні належать такі: 

- низький рівень правової культури та суспільної моралі громадян 

України; 

- присяжних, на жаль, можна підкуповувати та залякувати; 



Черкаські правові читання 

 

28 

 

- великі фінансові витрати на присяжних; 

- відсутність належних судових приміщень для розміщення 

присяжних; 

- прийняття рішення присяжними під впливом емоцій, а не фактів; 

- виправдувальні вироки, які присяжні час від часу виносили 

справжнім злочинцям; 

- певний негативний досвід діяльності суду присяжних у тих країнах, 

де він практикується [3]. 

Cтатистика розгляду судових справ в Україні така: у 2016 році кількість 

розглянутих справ кримінального провадження склала 103 502, з них за участю 

присяжних — 51, за перше півріччя 2017 року — 53 525 і відповідно — 26 за 

участю присяжних [4]. В цілому, за даними Верховного Суду України: 

починаючи з 2013 року, та закінчуючи 9 місяцями 2017 року в Україні було 

розглянуто лише 188 справ, що дорівнює приблизно 0,04 % від загальної 

кількості справ із постановленням вироків [5]. 

Щодо розгляду судом присяжних цивільних справ, то кількість їх є 

значно більшою. За 9 місяців 2017 року судом присяжних було розглянуто 

5 747 цивільних справ. Отже, за відповідний період 2017 року цивільних справ 

із залученням суду присяжних було розглянуто майже в 240 разів більше, ніж 

кримінальних [5]. 

В Україні кількість виправдувальних вироків не перевищує 1—2 %, тобто 

знаходиться в межах статистичної похибки. У країнах Західної Європи цей 

показник коливається від 20 до 40 %. Практика показує, що суди присяжних в 

різні роки виносили від 15 до 30 % виправдувальних вироків, це при загальній 

тенденції — 98 % обвинувальних вироків в судових справах без участі 

присяжних [4]. За результатами досліджень [5]: «з 2013 року по березень 2018 

року судами присяжних в Україні було розглянуто 205 кримінальних справ та 

винесено 11 виправдувальних, що дорівнює 5,36 % від загальної кількості 

розглянутих присяжними справ. Хоча навіть такий показник є значно вищим, 

ніж показник винесення виправдувальних вироків судом, що дорівнює 1,1 %. 

Такі дані свідчать, що українська модель суду присяжних має право на 

існування і може слугувати реальним механізмом захисту прав людини.  

За результатами анкетування громадян і суддів України на питання: «Чи 

сприяло б поліпшенню діяльності суддів введення інституту присяжних?» 

76,5 % опитаних дали позитивну відповідь. 44,5 % суддів вважають, що 

введення інституту присяжних сприяло б поліпшенню діяльності суддів. Ці 

дані є підтвердженням сприйняття суспільством введення інституту присяжних 

в Україні [2].  

Суд присяжних забезпечує рівноправність сторін, що беруть участь в 

процесі, а від так і справедливість та незалежність судових рішень. 

Становлення інституту присяжних в Україні — це сходинка на шляху реалізації 

судово-правової реформи, розбудови громадянського суспільства на засадах 

гуманізму.  
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У XXI ст. можна говорити про становлення четвертого покоління прав 

людини, котре пов’язане з науковими відкриттями в галузі мікробіології, 

медицини, генетики тощо. Ці права є результатом втручання у 

психофізіологічну сферу життя людини. Перша згадка про четверте покоління 

прав людини датована 1990-м роком. На думку авторитетних вчених, ці права 

повинні захищати людину від загроз, пов’язаних з експериментами у сфері 

генетичної спадковості особистості, пов’язаних з клонуванням та іншими 

відкриттями в галузі біології. 

Сьогодні в наукових колах вже обговорюються проблеми зародження 

четвертого покоління прав людини, що стосуються зміни статі, трансплантації 

органів, клонування, використання віртуальної реальності, одностатевих 

шлюбів, штучного запліднення, евтаназії, вільної від дитини сім´ї та 

незалежного від державного втручання життя за релігійними, моральними 

поглядами. Зважаючи на те, що більшість цих проблем виходить за межі норм 

релігії і моралі, а наука не може передбачити, як реалізація цих можливостей 

особи позначиться на майбутньому поколінні людей, логічно постає питання: 

чи не є це негласним медичним експериментом над людською істотою в межах 

світового процесу глобалізації? Безперечно, це неприпустимо і потребує 

окремого наукового дослідження у сферах медицини, права, адже ігнорування 

цієї проблеми може мати катастрофічні наслідки для існування людства. 
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Метою роботи є вивчення проблеми зародження четвертого покоління 

прав людини та визначення його ролі у розвитку людській цивілізації. 

Сучаний світ опинився у столітті біотехнологій. З розвитком цивілізації 

людина підкорила собі майже всі сфери життя суспільства. У сучасних умовах 

наукові дослідження все більше концентруються в галузі генно-інженерної 

діяльності. Високий рівень розвитку таких питань дозволяє вирішувати багато 

соціально-важливих проблем, які виникають в різних сферах життя людини. 

Разом з тим, масштабні дослідження в області генетики, біології та медицини 

несуть за собою необмежену владу над людиною, породжують цілий ряд 

проблем, перш за все — правового характеру [1]. 

Покоління прав людини — це класифікація прав людини, відповідно 

до їх історичного розвитку. Традиційно, їх прийнято ділити на три, але все 

частіше з’являється думка про виокремлення четвертого покоління.  Ці права є 

результатом втручання у психофізіологічну сферу життя людини (наприклад, 

право людини на штучнусмерть (евтаназію); право жінки на штучне 

запліднення і виношування дитини для іншої сім›ї, вирощування органів 

людини з її стовбурових клітин та інше, однак, не є безмежним, наприклад, 

заборона клонування людини та встановлення інших правових меж. 

Четверте покоління прав людини — це незалежність і альтернативність 

особи у виборі правомірної поведінки, що ґрунтується на автономії в межах 

єдиного правового поля, норм моралі та релігії. Права четвертого покоління 

вирішують можливості сутності і життя людини, що є невід’ємною частиною 

сучасного буття в світовому масштабі. Але варто уникати закріплення нових 

медичних досягнень у правовій нормі до повного з’ясування наслідків такого 

втручання в організм людини. 

До переліку четвертого покоління прав людини можна включити: 

− зміну статі; 

− трансплантацію органів; 

− клонування; 

− використання віртуальної реальності; 

− одностатеві шлюби; 

− штучне запліднення; 

− евтаназію; 

− вільну від дитини сім’ю; 

− незалежне від державного втручання життя за релігійними, 

моральними поглядами; 

− на доступ до Інтернету [2]. 

Слід зазначити, що зазначений вище перелік не є вичерпним і з часом 

з’являються нові. 

На основі викладеної інформації можна зробити висновок, що на даному 

етапі розвитку людської цивілізації формується нове покоління прав людини, 

яке в існуючих умовах є досить суперечливим за своєю суттю. Якщо, 

наприклад, проаналізувати соціологічні опитування, що постійно проводяться 

різними службами соціологічних досліджень в різних країнах, можна зробити 
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висновок, що суспільна думка стосовно цього питання «поділилась» на тих, хто 

підтримує право на існування четвертого покоління прав людини, та осіб, що 

проти, а також тих, хто вважає, що це їх не стосується. І за кожен з варіантів 

голосує приблизно однакова кількість респондентів. Тож дане питання 

потребує ретельного дослідження та «зважування» всіх «за» та «проти» задля 

того, щоб не зашкодити людській цивілізації та сприяти якнайкращому 

розвитку та зростанню людства як такого. 
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Людській свідомості властиво розкладати все по поличках, приводити 

різноманіття життєвих явищ до наочного, зручного для осмислення порядку. Не 

є винятком і явище серійних вбивць — настільки різноманітне і цікаве, як і 

люди взагалі.  

Метою статті є ідентифікація психічного стану злочинця, з основною 

ціллю — виявлення та попередження подібних злочинів у майбутньому, адже 

маючи шаблон поведінки даної категорії осіб, з’являються шанси прорахувати 

хід думок злочинця.  

Проблематикою є недостатній кваліфікаційний рівень правоохоронних 

органів України у цій категорій справ, тому наголос буде на класифікації 

американьских вчених-криміналістів. Говорячи про так званих маніяків, 

почнемо з назви: воно, звичайно, більше «народне», але тим не менш явно 

походить від слова «манія» — в загальноприйнятому сенсі якась «одержимість 

певною ідеєю». Однак якщо бути точними в термінології, то під 

загальноприйнятим поняттям «манія» мається на увазі звичайно те, що 

психіатри називають «маячня» — «сукупність ідей і уявлень, які не 

відповідають дійсності, які деформують її і не піддаються виправленню ... 

повністю опановує свідомістю і характеризується порушенням логічного 

мислення. «І маніяки — це не тільки серійні вбивці, у них можуть бути самі 
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різні «манії» в тій чи іншій мірі маячня, якій вони піддаються і під «дією» якої 

здійснюють соціально небезпечні вчинки [1]. 

Класична класифікація особи маніяка 

1. Організований несоціальний: 

1.1. «Маска нормальності»: це звичайна, нормальна людина в усіх 

відношеннях (крім того, звичайно, що під його маскою ховається серійний 

вбивця); привабливий, намагається справити і справляє сприятливе враження, 

стежить за собою — зовнішністю, здоров’ям (може займатися спортом), 

житлом, майном; соціально адекватний, адаптований в суспільстві (але не 

обов’язково успішний, хоча буває і так), знайомиться з людьми і змінює місця 

роботи без особливих зусиль; може мати сім’ю, дітей; може і бути самотнім, 

але не тому, що, як дезорганізований, нікому не потрібний, а по своїй волі і 

бажанням, але при цьому має нормальні стосунки з протилежною статтю і з 

людьми взагалі, і коли стає відомо про його злочини — все знали його люди 

дивуються; психічне захворювання відсутня або непомітно навколишнім, не 

виражено яскраво, що не психопат. 

1.2. Все життя (побут, поведінка) організована, впорядкована; так само 

організовані і впорядковані його злочину. 

1.3. Нормальний (IQ від 90 до 110) або навіть високий інтелект, нерідко 

— вищу освіту (хоча це не одне і те ж). 

1.4. Широкий кругозір; цікавиться суспільними проблемами, нерідко — 

мистецтвом і багатьом іншим, може бути ерудитом; стежить за ЗМІ, зокрема — 

за кримінальною хронікою та новинами про свої престпуленіях і час розшуку і 

робить висновки для подальших злочинних дій, а також пишається скоєним. 

Злочинна поведінка: 

* Часто вбиває не відразу, спочатку втілює свої садистські фантазії з 

живою жертвою (іноді до такого ступеня, що жертви самі вмирають від тортур 

— як, наприклад, в разі Роберта Берделли), якщо тільки не ставив собі 

початкової мети просто вбивати (наприклад — Берковіц, Онопрієнко). 

* Може вбити за 1 раз 2 і більше осіб, причому різних, але не випадково і 

не тому, що не має образу жертви, а тому, що заздалегідь має таку установку 

(втім, цілі пари, групи і сім’ї можуть бути для нього саме образами жертв — 

наприклад, Онопрієнко «мстився» таким за своє сирітство). 

* Піклується про ретельне знищення доказів і приховування трупа; 

«Працює» з трупом після вбивства, ніколи не залишає його неприховано або 

погано прихованим на місці вбивства і ніколи не залишає багато доказів і 

слідів; з цією метою ретельно ховає або переміщує труп (наприклад, може 

закопати труп, втопити його в річці, заховати в малодоступному місці типу 

каналізації, покинутої будівлі, або навіть підпалити будинок з трупами і 

доказами, звичайно, якщо це не його власний будинок), може відвезти труп 

далеко від місця вбивства, може розчленувати труп і позбутися від нього по 

частинам; але при потребі (якщо так повинно бути за продуманим «сценарієм») 

може залишити труп на увазі або навіть в що небудь демонструє позі і ще якісь 

знаки. 

2. Дезорганізований асоціальний: 
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Особистісні особливості: 

* Інтелект нижче середнього (IQ менше 90); нерідко — розумова 

відсталість. 

* Яскраво виражений, помітне психічне захворювання (зазвичай: 

шизофренія — роздвоєння особистості, або параноя — манія переслідування); 

як наслідок цього — відсутність маски нормальності; НЕ намагається справити 

і не справляє сприятливе враження, не стежить за собою — зовнішністю, 

здоров’ям, житлом, майном; соціально неадекватний, дезадаптований, не може 

налагодити контакт з людьми, особливо — з протилежною статтю, вважається 

дивним, ексцентричним або навіть моторошним, має мало або не має друзів, не 

має своєї сім’ї живе самотньо або з рідними, за їх рахунок, або за рахунок 

держави, або має роботу нескладну і не вимагає попередньої підготовки і 

кваліфікації, може перебиватися випадковими заробітками; самотній тому, що 

відкидається суспільством. 

* Все життя (побут, поведінка) неорганізована, хаотична; так само 

неорганізовані і його злочини. 

* Вузький кругозір; мінімальний інтерес до новин ЗМІ, суспільних тем і, 

зокрема, кримінальній хроніці; обмеженість собою, своїм життям. 

Злочинне поведінка: 

* Намір вчинити злочин виникає спонтанно, зовсім або майже не 

заплановано; діє не по запланованій схемі, а по ситауции, в залежності від 

обставин (тому злочинців цієї категорії ще називають «ситуаційними»). 

* Нападає раптово — імпульсивно (бліц-атака) або «сліпо» (блінд-атака); 

Відразу вбиває, часто — завдаючи багато безладних ран. 

* Часто — збочення (перверсії) над убитої жертвою: некрофілія, 

некрофагія (розгризання зубами трупа жертви), некросадизм, канібалізм, 

вампіризм, фетишизм [2].  

Визначати приналежність конкретного маніяка до тієї чи іншої категорії 

потрібно, перш за все, за його злочинної поведінки. Тому можна класифікувати 

і неспійманих. Власне, ця класифікація розроблена саме як прикладної метод 

для встановлення якостей ще не спійманого злочинця. Тому тип маніяка 

залежить в першу чергу від того, як він діє при вбивстві, і якщо він має чимало 

якостей одного типу, але при вбивстві діє як інший, то його потрібно відносити 

саме до цього, інакше, типу. 
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У наші дні існує проблема з неоформленими працівниками. Цей аспект 

трудових відносин потребує негайного регулювання з боку держави. З 

подібною метою Міністерство соціальної політики України винесло на 

громадське обговорення проект Закону щодо посилення захисту прав 

працівників та протидії застосуванню незадекларованої праці.  

Метою роботи є вивчення питання посилення захисту прав працівників 

та протидії застосування незадекларованої праці в контексті внесення змін до 

деяких законодавчих актів України. 

Для розуміння актуальності проблеми та шляхів її вирішення необхідно 

детально проаналізувати представлений законопроект.  

В основі проекту пропонується подолати фіктивну само зайнятість через 

закріплення на законодавчому рівні принципу презумпції наявності трудових 

відносин. Підставою для виникнення трудових відносин визнається не лише 

трудовий договір, а й безпосередньо встановлення факту наявності трудових 

відносин. 

У свою чергу трудовий договір у новій статті 21-1 Кодексe законів про 

працю (далі КЗпП) визначаться як угода між працівником і роботодавцем, за 

якою працівник зобов’язується особисто виконувати визначену роботу, а 

роботодавець зобов’язується надати працівникові роботу, своєчасно та у 

повному обсязі виплачувати заробітну плату і забезпечувати належні умови 

праці. В разі укладення трудового контракту за угодою сторін можуть 

встановлюватися строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (в 

тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці 

працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового [1, ст. 21]. 

Відповідно до статі 21 КЗпП [2] трудові відносини настають тільки після 

укладення трудового договору. Подібний підхід призводить до збільшення 

числа незадекларованих працівників. Проект Закону вносить зміни до підходу 

виявлення відносин між працівником та роботодавцем.  

- Підставою для виникнення трудових відносин є трудовий договір 

або встановлення у визначеному законодавством порядку факту наявності 

трудових відносин.  
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- Робота (послуга) є такою, що виконується (надається) в межах 

трудових відносин незалежно від назви та виду договірних відносин між 

сторонами, якщо є три і більше нижчезазначених ознак наявності трудових 

відносин: 

1) періодично (два і більше разів) особі надається винагорода у грошовій 

або натуральній формі за роботу, виконувану (послуги, надані) в інтересах 

іншої особи; 

2) особисте виконання особою роботи (надання послуг) за конкретною 

кваліфікацією, професією, посадою за дорученням та під контролем особи, в 

інтересах якої виконуються роботи (надаються послуги), або уповноваженої 

нею особи; 

3) винагорода за виконувану роботу (надані послуги) є єдиним джерелом 

доходу особи або становить 75 і більше % її доходу протягом 6 календарних 

місяців; 

4) робота виконується (послуги надаються) на визначеному особою, в 

інтересах якої виконуються роботи (надаються послуги), або уповноваженою 

нею особою, робочому місці з дотриманням правил внутрішнього трудового 

розпорядку; 

5) особа виконує роботи (надає послуги) подібні до роботи, що 

виконується штатними працівниками роботодавця; 

6) організація умов праці, зокрема, надання засобів виробництва 

(обладнання, інструментів, матеріалів, сировини, робочого місця) 

забезпечується особою, в інтересах якої виконуються роботи (надаються 

послуги), або уповноваженою нею особою; 

7) тривалість робочого часу та часу відпочинку встановлюється особою, в 

інтересах якої виконуються роботи (надаються послуги), або уповноваженою 

нею особою. 

У випадку порушення прав працівника допускається два способи їх 

відновлення. Спеціальний — факт наявності трудових відносин встановлюється 

посадовою особою центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням 

законодавства про працю, та його територіальних органів, яка має 

повноваження державного інспектора праці, за результатами здійснення заходів 

державного контролю. Загальний — факт наявності трудових відносин може 

встановлюватися в судовому порядку. Обов’язок доказування відсутності 

трудових відносин покладається на відповідача. До відносин, які визнано 

трудовими, застосовуються норми цього Кодексу з дня початку виконання 

працівником роботи, що встановлений судом або посадовою особою 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань 

нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, та його 

територіальних органів, яка має повноваження державного інспектора праці 

[2, ст. 21
2
] 

У разі встановлення факту наявності трудових відносин працівник і 

роботодавець зобов’язані укласти трудовий договір у порядку, визначеному 

частиною третьою статті 24 цього Кодексу. 
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Крім того проектом акта пропонується зобов’язати осіб, які виконують 

роботи або надають послуги на підставі деяких видів цивільно-правових 

договорів, мати статус суб’єкта підприємницької діяльності при виконанні 

робіт з важкими, шкідливими умовами праці та умовами підвищеного ризику 

для здоров’я, робіт з підвищеною небезпекою, або там де є потреба у 

професійному доборі. 

Певні групи населення потребую захисту в сфері трудової діяльності і в 

деяких аспектах проект Закону вирішує цю проблему. Нажаль, закриваючи 

питання про незадекларовану працю, формуються нові перешкоди для фізичних 

осіб підприємців. У випадку надання послуг за цивільно-правовим договором 

виникає необхідність оформлення трудового договору, що призведе до негайної 

деградації сфери самозайнятості. Проект потребує додаткового перегляду та 

внесення корективу і тоді можна очікувати тенденцію поліпшення умов праці.    
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Актуальність обраної теми для дослідження насамперед зумовлена 

недостатнім станом розробленості даної теми в юридичній літературі та, 

зокрема, в юриспруденції питання злочинності осіб із психічними аномаліями 

висвітлюється з певною обережністю. 

Метою дослідження є вивчення злочинної поведінки та звернення до її 

суб’єктивної сторони, тобто до психологічної та психічної складових. Важливо 

зрозуміти їхню роль у процесі реалізації особою того чи того виду злочинної 

поведінки. Кримінологічне пояснення цього механізму буде неповним без 

дослідження психічних аномалій. 

У ХХ ст. питання про особливості вчинення злочинів особами з 

психічними аномаліями порушували: Ю. М. Антонян, Ю. В. Александров, 

С. В. Бородін, Л. Д. Гаухман, В. П. Ємельянов,А. П. Закалюк, А. Ф. Зелінський, 

Є. К. Краснушкін, І. І. Карпець, В. Н. Кудрявцев, Н. С. Лєйкіна, 
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Г. М. Міньковський, В. О. Туляков. Серед авторів останніх українських 

досліджень варто відмітити: Т. З. Гарасиміва, Б. М. Головкіна, О. М. Гуміна, 

С. Ф. Денисова, В. М. Дрьоміна, О. О. Ходимчук. 

Загалом, психічні аномалії розглядаються як усі розлади психічної 

діяльності,які ще не досягли психотичного рівня і не виключають осудності, 

проте тягнуть за собою особистісні зміни у поведінці людини.Такими 

аномаліями можуть бути психопатія, олігофренія, алкоголізм, наркоманія, 

черепно-мозкові травмування, епілепсія, шизофренію та інші подібні 

захворювання. Варто зазначити, що психологічні аномалії, що не виключають 

осудності виникають з певних причини. До таких причин можна віднести 

спадкові захворювання, травматичні ураження мозку та центральної нервової 

системи, внутрішні захворюваннями, які не носять спадкового характеру та 

загалом зовнішні несприятливі обставини та стресові ситуації [1]. 

Важливим є те, що при психічних аномаліях, які не виключають 

осудності, людина зберігає зв’язок із зовнішнім світом, проте вже із певними 

психічними змінами. Зокрема психічні аномалії знижують вплив особи на певні 

ситуації, у більшості випадків — на конфліктні ситуації.Тобто дані психічні 

відхилення створюють певні перешкоди для розвитку особистості у соціумі і як 

результат унеможливлюється розвиток необхідних соціальних рис особистості 

[2]. 

Розповсюдженим залишається явище послаблення внутрішнього 

механізму внутрішнього контролю. Відповідно, зменшується можливість 

вибору необхідної оптимальної поведінки і , як наслідок, особа легше реалізує 

імпульсивні, випадкові та, часом, навіть неосмислені протиправні вчинки. 

Таким чином всі ці фактори негативно впливають на розвиток і сприяють 

протиправній злочинній  поведінці [2]. 

Щодо кримінологічної характеристики осіб із психічними аномаліями 

варто зазначити ,що у осіб з психічними аномаліями переважають нормальні 

психічні явища і процеси,працездатні, дієздатні й осудні. Психічні аномалії 

можуть протікати приховано і сприйматися оточуючими не як психічні 

розлади, а всього лише як неординарність характеру, неврівноваженість, 

склочность, непояснена жорстокість, тупість і т.п. Зазвичай вони працездатні і 

дієздатні. За ступенем поширеності психічні аномалії можна розподілити за 

зменшенням: алкоголізм, наркоманія, психопатія, залишкові явища черепно-

мозкових травм, органічні захворювання центральної нервової системи, 

олігофренія, судинні захворювання з психічними змінами, реактивні стани, 

шизофренія та епілепсія [3; 4]. 

Особам,які вживають алкоголь та які вчинили насильницькі злочини, 

властиві такі кримінологічні значущі риси, як підвищена дратівливість і 

агресивність (95 % випадків), конфліктність (70 %), підозрілість і 

недовірливість (27 %), ревнощі, сутяжництво (23 %), садизм 99 %). 

Другий за поширеністю психічних аномалій серед злочинців є 

психопатія. Для кримінології становить значний інтерес група сексуальних 

психопатій, що виявляються в збоченому напрямку статевого потягу. До таких 
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психопатій відносяться: гомосексуалізм, садизм, мазохізм, ексгібіціонізм, 

скотолозтво, педофілія, а також підвищення статевого потягу.  

Неможливість прийняти чітко окреслену статеву роль призводить 

особистість до змін ціннісних критеріїв. Такі розлади лежать в основі багатьох 

тяжких злочинів, що відрізняються винятковою тяжкістю наслідків. 

До числа залишкових явищ черепно-мозкових травм, насамперед, 

відносяться ознаки травматичної астенії: явищ дратівливості, стомлюваності, 

легкого виникнення тривожних побоювань і сумнівів, проявів легкодухості. За 

статистичними даними, особи із залишковими явищами черепно-мозкових 

травм серед всіх вивчених правопорушників, у тому числі здорових, становлять 

близько 6 %, а без урахування останніх — близько 10 %. [5] 

На мою думку, найефективнішим методом запобігання злочинам,які 

вчиняються особами із психічними аномаліями є кримінальна відповідальність. 

Відповідно щодо кримінальної відповідальності, то законодавством України 

передбачена стаття 20 Кримінального кодексу — обмежена осудність, проте 

щодо питання чи можуть психічні аномалії виступати як обставина, що 

пом’якшує відповідальність нічого не зазначається. Відповідно до цього 

ступінь провини напряму залежить від усвідомлення суб’єктом злочину 

суспільної небезпечності своєї злочинної поведінки, передбачення та бажання 

настання небезпечних наслідків. Проте усвідомлення суспільної небезпечності 

залежить від ступеня вираженості психічних аномалій. 

Таким чином можна зробити висновок, що психічні аномалії як 

обставини, що пом’якшують покарання, можуть бути реалізовані лише через 

категорію обмеженої осудності, яка міститься в Кримінальному кодексі 

України. 
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Актуальністю даної роботи для життя сучасного суспільства є поділ 

системи права на галузі приватного і публічного права. Ще в Давньому Римі 

розрізнялося право приватне і право публічне. Таке розмежування зв’язується з 

ім’ям давньоримського юриста Ульпіана (170—228 рр.), який обґрунтував його 

вперше. Він висловив думку, що публічне право є те, що відноситься до 

положення Римської держави, тоді як приватна відноситься до користі окремих 

осіб. Тобто предметом публічного права є сфера публічних інтересів (інтересів 

суспільства, держави в цілому), а предметом приватного права — сфера 

приватних справ та інтересів [5, с. 257]. 

Основний сенс відмінності приватного та публічного права полягає у 

встановленні меж вторгнення держави у сферу майнових та інших інтересів 

індивідів та їх об’єднань. Держава в цій сфері має виступати лише в ролі 

арбітра і надійного захисника прав і законних інтересів учасників цивільного 

обороту. 

Метою дослідження є вивчення співвідношення публічного та 

приватного права. 

Приватне право — це сукупність правових норм різних галузей права 

(підсистема), предметом регулювання яких є відносини у сфері приватних, 

індивідуальних інтересів юридично рівних суб’єктів за допомогою переважно 

диспозитивного методу регулювання [3, с. 410]. 

До ознак приватного права можна віднести такі: 

 його галузі регулюють рівносторонні відносини між рівними, 

юридично непідпорядкованими суб’єктами. 

 його норми спрямовані на регулювання відносин, в яких суб’єкти 

задовольняють приватний (особистий, недержавний) інтерес. 

 за своїм призначенням воно визначає сферу свободи індивіда і 

створено для її реалізації (а державно-правовий порядок створюється засобами 

публічного права для забезпечення, охорони, захисту відновлення прав і свобод 

особи, яка задовольняє приватні інтереси у сфері, що є вільною від 

необґрунтованого державного втручання). 

 суб’єкти самостійно здійснюють волевиявлення. Це означає, що 

приватно правові відносини можуть регулюватися, і відповідні права та 

обов’язки сторін можуть встановлюватися декількома суб’єктами за їх власною 
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ініціативою. При цьому застосовується договірна форма встановлення 

суб’єктивних прав і обов’язків. 

 використовується диспозитивний метод, децентралізований, що 

означає координаційні способи впливу, придатні для регулювання 

горизонтальний відносин між юридично рівними особами. Головним правовим 

інструментарієм таких галузей виступає дозвіл. Основним типом правого 

регулювання є загальнодозвільний)суб’єкти правомочні в приватноправові 

сфері робити все, крім того, що прямо заборонено законом). 

 відносини між суб’єктами приватного права мають як майновий, 

так і немайновий, особистий характер [1, с. 382]. 

Публічне право — це сукупність правових норм різних галузей права, 

предметом регулювання яких є відносини у сфері реалізації публічних 

(державних, суспільних) інтересів за допомогою переважно імперативного 

методу регулювання. 

Тут юридичний пріоритет у питаннях захисту публічного інтересу має 

воля органів державної влади, яка, однак у першу чергу підкоряється її 

завданню захисту інтересів особи і суспільства в цілому. Тому саме цій кінцевій 

меті і підпорядковується логіка побудови галузей публічного права. Останнє 

своїми засобами створює соціальні умови правопорядку, за наявності яких 

громадянин почуває себе захищеним і має можливість реалізувати власні 

інтереси. 

До ознак публічного права можна віднести такі: 

 галузі публічного права регулюють відносини між нерівними, 

юридично підпорядкованими суб’єктами; 

 його норми спрямовані на регулювання відносин, в яких суб’єкти 

задовольняють загальний (публічний, державний) інтерес; 

 має особливості суб’єктного складу (основним учасником публічно-

правових відносин завжди виступає держава, а додатковим — суб’єкти 

приватного права. 

 за своїм призначенням воно випливає з приватного права, 

підкоряється йому (тобто державно-правовий порядок створюється засобами 

публічного права з метою забезпечення сфери свободи особи, вільної від 

державного втручання); 

 його суб’єкти здійснюють волевиявлення одноособово. Це означає, 

що публічно-правові відносини може регулювати, а відповідні права і 

обов’язки їх суб’єктів здатна встановлювати лише держава; 

 в ньому застосовується імперативний метод регулювання. 

Головним правовим інструментарієм таких галузей є позитивні зобов’язання та 

заборони. Основним типом правового регулювання виступає спеціальний 

дозвіл. 

Структурування права за типом «приватне-публічне» спрямоване на 

обмеження державної влади, гарантує «область свободи» суб’єктів права від 

проявів всевладдя держави. Такий розподіл права об’єктивно за своїм 

характером, відображає буття двох відносно самостійних сфер — 

громадянського суспільства і держави. Для цих сфер характерні різні заходи 
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дозволеного і забороненого, одні завдання вирішуються в рамках публічного 

права, інші — приватного. Разом з тим право єдине в обох своїх проявах — 

приватному та публічному — і лише в сукупності може забезпечити поєднання 

інтересів суспільства, держави й особистості [4]. 

Публічне право — система централізованого регулювання, що 

забезпечується правовим блоком, що включає норми права, інститути та галузі, 

що визначають область реалізації публічних інтересів, що регулюють публічно-

правові відносини — відносини органів публічної влади між собою, а також 

відносини між ними і приватними особами та їх об’єднаннями, побудовані на 

засадах субординації суб’єктів. Для неї характерні особливості, зумовлені 

правовим режимом публічної влади: переважно дозвільний спосіб правового 

регулювання, односторонні волевиявлення владних органів як учасників 

відповідних правовідносин, ієрархічні зв’язки і що випливає звідси 

імперативність правових норм. 

Приватне право — система децентралізованого регулювання, що 

забезпечується правовим блоком, що включає в себе норми права, інститути і 

галузі, що визначають область реалізації приватних інтересів, що регулюють 

приватноправові відносини — відносини приватних осіб та їх об’єднань між 

собою, що закріплюють свободу договірних зв’язків, побудовані на засадах 

координації суб’єктів. 

В основу розмежування права на приватне і публічне повинен бути 

покладений формальний критерій, тобто відмінність слід проводити в 

залежності від способу побудови та регулювання юридичних відносин, 

притаманного приватного і публічного права. Найбільш прийнятним серед 

формальних критеріїв розмежування є становище суб’єкта у правовідносинах і 

ознака централізації чи децентралізації правового регулювання [2, с. 421]. 

Таким чином, відмінністю приватного та публічного права є 

встановлення меж вторгнення держави у сферу майнових та інших інтересів 

індивідів та їх об’єднань. Держава в цій сфері має виступати лише в ролі 

арбітра і надійного захисника прав і законних інтересів учасників цивільного 

обороту. 
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Останнім часом спостерігаємо зростання злочинності, особливо 

жорстоких злочинів, що разом із соціальною нестабільністю та корупцією в 

усіх гілках влади, зокрема і в правосудді, знову актуалізує розгляд питання 

щодо доцільності повернення смертної кари.  

Метою дослідження є розгляд аргументів за і проти введення такого 

виду покарання. 

29 грудня 1999 року Конституційний Суд України визнав, що смертна 

кара суперечить Конституції  України, а у 2000 році Верховною Радою України 

було внесено зміни до Кримінального кодексу України, у наслідок чого 

остаточно вилучено поняття «Смертної кари» зі списку кримінальних покарань 

України[1]. Понад сто країн світу мають заборону на смертну кару. Проте у 

світі є велика кількість як прихильників, так і противників такого виду 

покарання. У багатьох країнах, де смертна кара заборонена, є ті, хто виступає за 

її запровадження за особливо тяжкі злочини. 

Україна не стала винятком. За даними статистики соціального опитування 

телевізійної служби новин (ТСН) майже половина українців хочуть 

відновлення смертної кари (рис. 1).  

 
Рис. 1. Результати соціального опитування щодо відношення українців до 

відновлення смертної кари [3] 
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Серед аргументів, що наводяться проти застосування смертної кари є 

такі: 

- людське життя — найвища цінність, тому ніхто не може його відбирати. 

А страта злочинця, навіть того, хто вчинив найтяжчий злочин — це теж 

вбивство. До того ж альтернативою може бути — довічне ув’язнення. Довічно 

засуджений буде страждати все своє подальше життя в камері-одиначці. Він 

матиме вдосталь часу, щоб обдумати свій вчинок, і усвідомити свою провину. 

Щодо витрат держави на утримання таких осіб пропонується їх 

працевлаштовувати, або утримувати за рахунок коштів рідних; 
- за церковними канонами вбивство — це гріх. А смертна кара є 

порушенням однієї із заповідей Божих; 

- застосування смертної кари може вплинути на якість слідства, зокрема 

понизити його.У гонитві за показниками розкривання злочинів можливі 

навмисні помилки, коли бажання слідчих якнайшвидше закрити справу буде 

ключовим і сприятиме засудження. 

- можлива помилка щодо визнання невинної особи злочинцем та 

притягнення її до відповідальності шляхом присудження смертної кари. Це 

може призвести до страти навіть невинного. За статистикою редакції 24 каналу 

в країнах, де практикують смертну кару визначають, що близько 4 % 

засуджених стратили за злочин, який вони не вчиняли, і тільки 96 % є 

достовірно правильним рішенням судді [4]. Прикладом фатальних помилок, що 

мали місце в Україні, є справа найжорстокішого серійного вбивці Ткача С. Ф., 

який ґвалтував та вбивав молодих жінок віком від 9 до 17 років. 2008 його 

засудили до довічного ув’язнення за 37 доведених вбивств. На жаль, убивцю не 

могли впіймати 22 роки. За цей час за грати потрапили дев’ятеро невинних осіб, 

двоє з яких померли у в’язниці [5]. Тому постає питання: чи були б 

правильними стратити цих невинних чоловіків, якщо з часом вдалося знайти 

справжнього злочинця? 

Аргументами, що наводяться за застосування смертної кари є такі: 

- справедливе покарання за скоєний злочин: вбивці, які усвідомлено йшли 

на свої злочини, а тим більше серійні, повинні бути покарані за всією суворістю 

закону; 

- захист суспільства від небезпечних злочинців: смертна кара раз і 

назавжди позбавляє суспільство від таких людей; 

- засіб попередження злочинів: страта злочинця стовідсотково гарантує 

життя його потенційним жертвам у випадку подальшого потрапляння на вбивці 

на свободу; 

- утримання в’язнів держава, зокрема платники податків змушені 

фінансувати перебування та обслуговування вбивць та маніяків, які і без того 

завдали значних фінансових та психологічних втрат для населення. Фактично 

суспільство має утримувати довічних в’язнів, які знехтували тим самим 

суспільством. Вартість утримання коштує одного в’язня на місяць складає 

близько 14 тис. грн [6]; 

- довічне ув’язнення може бути замінено на іншу міру покарання: У 

Кримінально-виконавчому кодексі України передбачено, що засуджені до 
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довічного позбавлення волі має можливість після фактичного відбуття не 

менше 20 років покарання подати клопотання до Президента України про 

помилування. Це свідчить про те, що злочинці не відбудуть повної міри 

покарання, що могла б зрівнятись з позбавленням життя; 

- смертна кара більш гуманна, ніж довічне ув’язнення: довічне ув’язнення 

без права амністії теж є «смертним вироком», але тільки розтягнутим у часі.  

Отже, однозначну відповідь щодо застосування смертної кари важко 

надати. Альтернативою може бути — довічне ув’язнення. Водночас є «злочини, 

за які має бути така відповідальність. Це військова зрада, дії, які наносять 

шкоду національним інтересам, і садистські та (або) серійні злочини» [1]. Тому 

держава потребує створення такої правової система, яка дозволяла б захистити 

права і свободи всіх її громадян. Слід повернути Україні справедливе 

правосуддя, вільне від корупції у правоохоронних органах та судах, від 

політичних та фінансових впливів та інтересів.  
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На сучасному етапі розвитку України, проблема забезпечення 

кримінально-правової відповідальності за посягання на територіальну 

цілісність або суверенітет України, захоплення державної влади чи повалення 
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конституційного ладу є досить актуальною, так як Україна зазнає нападів і 

провокацій від сусідньої країни агресора, а також і від українських громадян, 

які підтримують ворожі дії, або і самі загрожують національній безпеці нашої 

держави.  

Мета дослідження обумовлена тим, що суспільно-політичні процеси, що 

відбуваються в Україні (з урахуванням євроінтеграції), потребують нового 

переосмислення, а саме значення і кримінальну відповідальність за злочини, які 

посягають на державний і конституційний лад і також загрожують безпеці 

нашої держави. Національна безпека є найважливішим аспектом на будь-якому 

етапі розвитку держави, а саме є запорукою миру і злагоди в країні. 

Перший і обов’язковий елемент складу злочину — це його об’єкт. 

Об’єктом злочину вважається те, на що посягає злочин. В науковому розумінні 

— це суспільні відносини, на які посягає злочин і завдає шкоду, наносить 

збитки, і насамперед захищається кримінально-правовими нормами. 

Родовий об’єкт характеризується складною, комплексною структурою та 

включає в себе суспільні відносини з охорони основ національної безпеки 

України, що забезпечують існування України як суверенної, незалежної, 

демократичної, соціальної і правової держави Родовим об’єктом злочинів, що 

передбачені у Розділі 1 Особливої частини Кримінального Кодексу України 

«Злочини проти основ національної безпеки України» є охоронювані 

кримінальним законом суспільні відносини щодо забезпечення основ 

національної безпеки держави. 

У п. 9 ст. 1 Закону України «Про національну безпеку України» 

національну безпеку розглядають як захищеність державного суверенітету, 

територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших 

національних інтересів України від реальних та потенційних загроз [1]. Як 

зазначає В. А. Ліпкан, національні інтереси є поняттям більш широким, ніж 

національна безпека, оскільки остання сама становить національний інтерес, 

адже забезпечення безпеки особи, суспільства і держави є неодмінною умовою 

виживання країни, без чого стає неможливим досягнення цілей іншого порядку 

[1, c. 298]. 

Відповідно з положень Закону випливає, що до основ національної 

безпеки України необхідно відносити : 

1) Об’єкти національної безпеки — людина, суспільство і держава. 

2) Пріоритети національних інтересів — гарантування конституційних 

прав і свобод людини і громадянина, захист державного суверенітету, 

територіальної цілісності та недоторканності державних кордонів, 

недопущення втручання у внутрішні справи України, зміцнення політичної і 

соціальної стабільності, тощо. 

Виходячи із зазначеного закону України, напрямки основ національної 

безпеки стосуються політичної, військової, економічно, соціальної, екологічної, 

науково-технологічної та інформаційної сфер [1]. 

Безпосередній об’єкт злочину — це той конкретний інтерес, ті конкретні 

блага й інтереси, що порушуються в результаті вчинення конкретного злочину. 

Виходячи із формулювань, які містяться в диспозиції ст. 111 Кримінального 
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Кодексу України, то можна визначити безпосередній об’єкт складу злочину, а 

зокрема : суспільні відносини, що забезпечують національну безпеку, її 

суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість, обороноздатність, 

державну, економічну чи інформаційну безпеку [3]. Звідси випливає, що 

безпосередній об’єкт державної зради складається з таких самостійних груп, які 

складають основні інтереси держави у сфері : 

1) Сувереніту. 

2) Територіальної цілісності і недоторканості. 

3) Обороноздатності. 

4) Державної безпеки. 

5) Економічної безпеки. 

6) Інформаційної безпеки. 

Злочин визначений у ст. 111 Кримінального Кодексу України, 

враховуючи його безпосередній об’єкт, необхідно віднести до 

«багатооб’єктних» злочинів, які одночасно заподіюють шкоду декільком 

суспільним відносинам. 

Злочин крім основного безпосереднього об’єкта посягає ще й на 

додатковий об’єкт. Як додатковий безпосередній об’єкт можуть виступати такі 

суспільні відносини, що захищаються «попутно», оскільки ці відносини 

неминуче ставляться в небезпеку заподіяння шкоди при вчиненні посягання на 

основний об’єкт.  

Додатковими факультативними безпосередніми об’єктами можуть 

виступати найрізноманітніші суспільні відносини, які порушуються внаслідок 

зрадницький дій, таких як : громадська безпека, відносини власності, здоров’я 

іншої особи, тощо. Також додатковим факультативним об’єктом можуть 

виступати права та свободи людини і громадянина, економічні інтереси 

суб’єктів господарювання (наприклад, розлад грошової, кредитної, валютної 

системи України), а також охоронювані законом громадські інтереси. 

Наприклад, внаслідок вступу на службу до збройних сил ворога порушуються 

лише відносини, що забезпечують національну безпеку. 

Злочини проти основ національної безпеки України завжди вчиняються у 

формi прямого умислу, за якого особа усвiдомлює, що її діяння вчинюються на 

шкоду суверенітету, територiальнiй цiлiсностi та недоторканностi, 

обороноздатностi, державнiй, економiчнiй чи iнформацiйнiй безпецi України, i 

бажає їх здiйснити. Мотиви можуть бути рiзними (ненависть до України, 

користь та iн.), але на кваліфікацiю вони не впливають. 

Відповідно до змісту ч. 1 ст. 111 Кримінального Кодексу України можна 

сказати про те, що злочини проти основ національної безпеки України можуть 

бути вчинені лише спеціальним суб’єктом. Спеціальним суб’єктом можна 

вважати те, що винна особа обов’язково повинна мати громадянство України, і 

тільки тоді вона може бути притягнена до відповідальності [3]. 

Не мало важливою ознакою суб’єкта є встановлення законом віку, після 

досягнення якого може наставати кримінальна відповідальність за злочини 

проти основ національної безпеки. За злочини проти основ національної 
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безпеки відповідальності підлягають особи які досягли шістнадцяти річного 

віку. Вчинення державної зради особами від 14 до 16 років не є характерним.  

Законодавець в диспозиції статті вказує, що злочини проти основ 

національної безпеки України може вчинити фактично кожна особа, яка 

наділена загальними ознаками суб’єкта злочину, починаючи з звичайного 

українського громадянина і закінчуючи президентом України. Але в основному 

такі злочини вчиняють військовослужбовці в умовах воєнного стану. У випадку 

переходу на бік ворога така особа може проінформувати ворожу сторону, тобто 

розкриває дислокацію українських військ, сильні та слабкі сторони, тощо, а 

також може сприяти і фізично, також завдаючи шкоди національній безпеці 

Україні, а саме користуватись своїм високим фізичним рівнем тренованості в 

бойових справах. 

Кримінально-правова норма про відповідальність за дії, які спрямовані на 

насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, або захоплення 

державної влади міститься у розділі I Кримінального Кодексу України 

«Злочини проти основ національної безпеки України». 
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На сучасний етап розвитку кримінально-правових відносин в Україні 

впливає низький матеріальний і духовний рівень життя, втягнення 

неповнолітніх у злочинні групи дорослими, безпритульність, бездоглядність та 

інші соціально негативні явища. Ці чинники призводить до зростання 

правопорушень, що вчиняються такою категорією, як неповнолітні. Тому, для 

допиту таких осіб потрібна особлива підготовка та знання. 

Питання методів психологічного впливу досліджували такі відомі вчені, 

як: В. В. Бедь, О. М. Корнєв, В. А. Коновалова, В. О. Коновалової, 

В. В. Юстицького, В. Г. Андросюка, М. І. Єнікєєва, М. П. Хайдукова, 

М. І. Порубова, Л. Б. Філонова. 

Метою дослідження є визначити методи психологічно психологічного 

впливу під час допиту неповнолітніх.  

Допит — це процесуальна дія, яка являє собою регламентований 

кримінально-процесуальними нормами інформаційно-психологічний процес 

спілкування осіб, котрі беруть в ньому участь, спрямований на отримання 

інформації про відомі допитуваному факти, що мають значення для 

встановлення істини по справі [1]. Порядок проведення допиту зазначений у 

ст. 224, ст. 226 та іншими статтями Кримінально процесуального кодексу. 

Складність проведення допиту неповнолітніх обумовлена специфікою 

психології формування показань, віковими та індивідуальними особливостями. 

Особливу увагу той, хто проводить допит, повинен приділити психологічним 

особливостям допитуваного, його характеру, темпераменту, навичкам, звичкам, 

мисленню, колу знайомств, способу життя, вихованню в сім’ї [2]. 

Щоб отримати докладну інформацію протягом допиту, то потрібно 

обрати тактику проведення. Це психологічно не просто, через нестійкість і 

несформованість психіки неповнолітнього. 

Методи допиту неповнолітньої особи можна визначити за допомогою 

психології підліткового віку. В першу чергу потрібно встановити 
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психологічний контакт, слідчий повинен викликати прихильність до себе, 

показати, що він розуміє підозрюваного, це допоможе зрозуміти, який метод 

можна використати. 

Перший метод — це переконання, ґрунтується на усвідомленому 

прийнятті людиною висловлюваних слідчим ідей, на їх аналізі й оцінці. 

Застосування такого методу як переконання під час допиту неповнолітнього 

підозрюваного є допустимим лише у випадках спонукання до дачі правдивих 

свідчень, а при застосуванні цього методу в бесіді безпосередньо щодо 

обставин справи може спричинити перекручування інформації [3].  

Наступний метод — наслідування, який може застосовуватися лише для 

спонукання неповнолітнього говорити правду. Інакше цей метод називають 

методом прикладу, здавалося б, метод прикладу належить до чисто 

педагогічних способів впливу на інших людей, але в його основі лежить 

психологічний феномен — наслідування. За допомогою цього методу можна 

викликати критичне ставлення до підозрюваного за рахунок співставлення 

конкретних дій, вчинків і висловлювань тієї особи, що чинить вплив, зі своїми 

власними [4]. 

Існують ще такі методи як навіювання та маніпулювання. 

Навіювання — це цілеспрямований, неаргументований вплив однієї 

людини на іншу. При навіюванні відбувається некритичне сприйняття 

інформації, чужого погляду чи позиції, прийняття її як своєї власної. 

Навіювання як метод психологічного впливу на особистість розраховане на 

придушення волі людини, підпорядкування її вимогам особи, що здійснює 

навіювання. У зв’язку з тим, що слідчий наділений владними повноваженнями, 

психологічний вплив на допитуваного для вирішення професійних завдань 

може носити маніпулятивний характер. Маніпуляція — це прихований вплив, 

що переслідує однобічні інтереси. Маніпулятивні прийоми можуть мати на меті 

створення вигідного для слідчого образу ситуації, формування у допитуваного 

неадекватних істинній ситуації сподівань, спонукання до певної діяльності або 

блокування небажаної діяльності [5]. 

Останній метод — зараження. Це є особливим способом психологічного 

впливу, який здійснюється не через свідомість та інтелект, а через емоційну 

сферу. Під час психічного зараження передається емоційний стан від однієї 

особи до іншої на несвідомому рівні. Сфера свідомості за таких умов різко 

звужується, майже зникає критичність до подій, інформації, що надходить з 

різних джерел. Психологія тлумачить зараження як неусвідомлювану, 

мимовільну схильність людини до певних психічних станів. Соціальна 

психологія розглядає його як процес передавання емоційного стану одного 

індивіда іншому на рівні психічного контакту. В даному випадку особа не 

відчуває тиску, а підсвідомо засвоюєоснови поведінки слідчого і втілює їх у 

своїй поведінці. Наприклад, коли слідчий висловлює обурення діями злочинця і 

обґрунтовує свою думку, то неповнолітній сприймає це обурення і в нього 

виникає таке ж почуття, яке може спонукати його до дачі показань[6]. 

Отже, серед методів психологічного впливу можна виділити переконання, 

наслідування, маніпулювання, навіювання та зараження. Застосування такими 
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способами є ефективними при проведенні допиту неповнолітніх осіб. Під 

психологічним впливом, що застосовує слідчий на неповнолітнього мається на 

увазі застосування спрямованих дій на психіку людини, що являє собою 

сукупність допустимих методів, які застосовуються в процесі передачі, 

опрацювання та використання доказової інформації, викликаючи відповідну 

реакцію допитуваного. 
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На сьогоднішній день питання захисту прав національних меншин є 

предметом обговорення у сучасному світі. На території багатьох держав 
проживає значна кількість представників різних народів, які мають свої етнічні 
особливості, такі як, походження, релігія, мова, культура, традиції та які хочуть 
їх зберегти, а тому мають потребу у спеціальному захисті.  

Різні аспекти проблеми захисту прав і свобод національних меншин 
досліджували такі вітчизняні науковці: О. М. Майборода, О. М. Биков, 
В. П. Колісник, В. О. Нікітюк, В. В. Мицик, Ю. І. Римаренко, О. Ф. Скакун та 
ін. Щодо зарубіжних вчених, то це питання досліджували: Ф. Капоторті, 
Н. Лернер, Л. Ерліх, В. Свораковський, С. Соколовський та ін. 
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Метою роботи є вивчення питання щодо захисту прав національних 
меншин в рамках міжнародно-правової системи.  

Національна меншина — це група населення, яка відрізняється від 
основної групи населення своїм етнічним походженням, чи то своєю 
національністю, чи то своєю мовою, чи то своєю релігією; за своєю кількістю 
поступається основній групі населення; не займає домінантної позиції в країні; 
демонструє бажання зберігати свою самобутність і свою культуру, традиції, 
релігію чи мову; не складається з недавніх емігрантів або біженців; має глибоке 
коріння в країні проживання [1]. 

Питання, такі як правовий статус і захист прав національних меншин 
регулюються наступними міжнародно-правовими документами: 
− Декларація про права осіб, що належать до національних або етнічних, 

релігійних і мовних меншин 1992 р.; 
− Рамкова конвенція Ради Європи про захист прав національних меншин 

1995 р.; 
− Загальна декларація прав людини 1948 р.; 
− Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 р. та багато 

інших. 
Рамкова конвенція Ради Європи про захист прав національних меншин 

1995 р., є найвищим досягненням у сфері захисту прав меншин. Метою Ради 
Європи є досягнення більшого єднання між її членами для збереження та 
втілення в життя ідеалів і принципів, які є їхнім спільним надбанням. 
Відповідно до ст. 3 цієї конвенції: «Кожна особа, яка належить до національної 
меншини, має право вільно вирішувати, вважатися їй, чи не вважатися такою, і 
таке рішення або здійснення прав у зв’язку з ним не повинно зашкоджувати 
такій особі. Особи, які належать до національних меншин, можуть здійснювати 
права і свободи, що випливають з принципів, проголошених в цій Рамковій 
конвенції, одноосібно та разом з іншими» [2]. 

Велике значення має Міжнародний пакт про громадянські і політичні 
права ООН, у якому застосовано спеціальну міжнародно-правову норму для 
захисту меншин. Відповідно до ст. 27 цього пакту: «У тих країнах, де існують 
етнічні, релігійні та мовні меншості, особам, які належать до таких меншостей, 
не може бути відмовлено в праві разом з іншими членами тієї ж групи 
користуватися своєю культурою, сповідувати свою релігію і виконувати її 
обряди, а також користуватися рідною мовою» [3]. 

Ще одним із правових актів, що забороняє обмеження прав і свобод 
національних меншин є Декларація про права осіб, що належать до 
національних або етнічних, релігійних і мовних меншин 1992 р.  

Цей документ наголошує, що держави захищають на їх відповідних 
територіях існування та самобутність національних чи етнічних, культурних, 
релігійних та мовних меншин та заохочують створення умов для розвитку тої 
самобутності. Відповідно до ст. 2 Декларації: «Особи, що належать до 
національних чи етнічних, релігійних та мовних меншин (надалі називаються 
особами, що належать до меншин), мають право користуватися досягненнями 
своєї культури, сповідувати свою релігію та відправляти релігійні обряди, а 



Черкаські правові читання 

 

52 

 

також користуватися своєю мовою у приватному житті та публічно, вільно та 
без втручання чи дискримінації у будь-якій формі» [4]. 

Також, надзвичайне значення має Загальна декларація прав людини 

1948 р., яка наголосила на тому, що усі люди народжуються вільними і рівними 

у своїх гідності і правах. Відповідно до ст. 2 Декларації: «Кожна людина 

повинна мати всі права і всі свободи, проголошені цією Декларацією, 

незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших 

переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового 

або іншого становища. Крім того, не повинно проводитися ніякого розрізнення 

на основі політичного, правового або міжнародного статусу країни або 

території, до якої людина належить, незалежно від того, чи є ця територія 

незалежною, підопічною, несамоврядованою або як-небудь інакше обмеженою 

у своєму суверенітеті» [5]. 

Кожна держава повинна забезпечувати: рівність прав та свобод без 

винятку; можливість різним національним меншинам реалізувати свої 

громадянські, соціальні, економічні, політичні та культурні права; захист прав і 

свобод у разі порушення чи ризик посягання. 
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За даним Державної служби статистики на початок 2018 року кількість 

людей з особливими потребами становить 2635591 осіб [1]. На жаль, як в 

минулому, так й станом на 2019 рік відношення суспільства до осіб з 
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обмеженими можливостями є неоднозначним, адже більшість населення не 

сприймає таких осіб як повноцінного члена суспільства, що породжує 

дискримінацію у всіх сферах життя та провокує осіб до самоізоляції. 

Відповідно до статті 21 Конституції України: «Усі люди є вільні і рівні у своїй 

гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та 

непорушними». Очевидно, що проблема захисту осіб з особливими потребами є 

актуальним питанням не тільки в Україні, а й в цілому світі. 

Метою роботи є дослідження науково-теоретичних засад правового 

захисту прав осіб з особливими можливостями в Україні через призму 

міжнародного права. 

Збільшення кількості людей з інвалідністю зумовлене суперечливим 

соціально економічним розвитком українського суспільства, який знизив рівень 

життя більшості людей, незадовільним станом системи охорони здоров’я, 

недостатньою безпекою та охороною праці, низьким рівнем екологічної 

культури, наявністю різноманітних катаклізмів — природних, екологічних, 

воєнних, зокрема наслідки Другої світової війни, війн в Афганістані та на 

інших територіях, Чорнобильської катастрофи [2]. 

Визначення поняття осіб з особливими потребами ми можемо знайти в 

статті 2 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні» який проголошує, що особою з інвалідністю є особа зі 

стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім 

середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок 

чого держава зобов’язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з 

іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист. З цього потрібно 

зробити висновок, що держава захищає таких осіб відповідно до Закону 

України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 

21.03.1991 р., а також за Конвенцією про права інвалідів від 13.12.2006 р. яка 

набрала чинності в Україні 06.03.2010 року. 

Проаналізувавши вище наведені правові документи потрібно сказати, що 

держава піклується про осіб з обмеженими можливостями, захищає та визнає їх 

права, як рівноцінного члена суспільства. 

Метою Конвенції про права інвалідів є заохочення, захист й забезпечення 

повного й рівного здійснення всіма особами з інвалідністю всіх прав людини й 

основоположних свобод, а також заохочення поважання притаманного їм 

достоїнства. (ст.2) Також в документі визначені загальні принципи, які дають 

таким особам життя на рівні з іншими особами, без дискримінації з залученням 

до суспільства та рівноцінною повагою та можливостями, адже іноді, як 

показує практика, особа з особливими можливостями є досконалою в своїй 

певній справі, що інколи не присутнє більшості людей. 

Також в Конвенції зазначено, що таким особам держави повинні 

розробляти певні технічні розробки, які надалі поліпшають життя таких осіб. 

Прикладом може послугувати інклюзивне навчання, та проходження 

Зовнішнього незалежного оцінювання з урахуванням потреб осіб з особливими 

потребами на рівні з іншими. Виходячи з цього, потрібно сказати, що зазначена 

Конвенція захищає права на освіту, право на доступність до всіх сфер життя, а 
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також на рівність перед законом, що дає реалізувати право на захист своїх прав, 

а також на підтримку таких осіб зі сторони держави. Тому Конвенція «Про 

права інвалідів» дає право вище зазначеним особам на рівноцінне життя в 

суспільстві, захищає їх права та підтримує, що удосконалює та поліпшує життя 

таких осіб й надалі. 

Особи з особливими можливостями мають ще одну маловідому в Україні 

можливість захисту своїх прав, що надає таким особам право на ще одну надію 

що до удосконаленого та об’єктивного захисту своїх прав. 

За законом України від 16.12.2009 р. ратифіковано факультативний 

протокол до Конвенції про права осіб з інвалідністю в якому зазначено про те, 

що держави-учасниці надають згоду на прийняття й розгляд справ Комітетом з 

прав осіб з інвалідністю. Повідомлення можуть надавати особи або групи осіб 

які стверджують що вони являються жертвами порушення їх прав цією 

державою-учасницею положень Конвенції. 

Потрібно зазначити, що для подання повідомлення до Комітету з прав осі 

інвалідів можливе тільки у разі проходження всіх внутрішні «сходинки» 

судової системи, також якщо скарга подається від імені жертви, то потрібно 

подати докази в письмовій формі, що така особа дає особисту згоду на подання 

повідомлення до Комітету. Скарга може бути написана в довільній формі, але 

ООН рекомендує використовувати типові форми скарг.  

За ст. 3 Факультативного протоколу Конвенції скарга повинна бути 

подана не пізніше 6 місяців після прийняття скарги з моменту прийняття 

остаточного рішення по справі національним органом влади. Комітет має 

надіслати державі-учасниці прохання про вжиття термінових заходів з метою 

уникнення можливого заподіяння шкоди жертві або жертвам правопорушення. 

(ст. 4). 

Розслідування проводиться конфіденційно й закликає державу-учасницю 

до співробітництва. Після розгляду справи Комітет надає рекомендації та 

коментарі, які були впроваджені в результати розгляду справи, на які держава-

учасниця може надати свої зауваження, що надає можливість прийти до 

спільного вирішення справи.  

Держава захищає права осіб з обмеженими можливостями та дає надію, 

що захист таких осіб з розвитком буде тільки удосконалюватися, що зможе 

змінити погляди суспільства до таких осіб, та породити рівність не тільки на 

законодавчому рівні, а й в суспільстві, а також потрібно зазначити, що особи з 

обмеженими можливостями мають право звернутися з скаргою до договірних 

органів ООН, які на жаль є маловідомими в нашій країні. А тому захист прав 

осіб з обмеженими можливостями відбувається не тільки на національному 

рівні, а й на міжнародному. 
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Сучасний світ характеризується постійним переміщенням населення. 

Міграція знищує традиційні кордони між культурами, мовами і етнічними 

групами. Багато громадян України працюють у різних точках земної кулі. 

Частка українських працівників, що займаються трудовою діяльністю за 

кордоном доволі вагома в загальносвітовій трудовій міграції. Трудова міграція 

є проблемою не тільки України, а й усього світового співтовариства. На 

міжнародному рівні цьому питанню приділено значну увагу. Це 

підтверджується великої кількістю міжнародно-правових актів у цій сфері. 

Великий відсоток українців виїжджають до країн працевлаштування 

нелегально, у зв’язку із чим взагалі не мають жодних прав на території іншої 

країни. Громадяни розглядають трудову міграцію як спосіб пошуку кращих 

умов праці, порівняно з умовами на вітчизняному ринку. 

Метою дослідження є аналіз досвіду Європейського Союзу стосовно 

захисту прав трудових мігрантів. 

Економічні негаразди, військові конфлікти, національні протиріччя, 

екологічні катастрофи та інші проблеми є основними причинами, які змушують 

людей до переміщення по планеті. За підсумками Організації Об’єднаних Націй 

(далі — ООН), кількість мігрантів у 2015 році у світі сягнула 244 млн осіб, 

збільшившись на 41 % у порівнянні з 2000 роком. Одним з основних причин 

трудової міграції є безробіття та низький рівень доходів. Можна відзначити 

невідповідність оплати праці сучасним потребам і зростання вимог 

роботодавців  до якості робочої сили, що спричиняє подальше соціальне 

розшарування та малозабезпеченість населення. 

Надзвичайно важливо забезпечити надійні й дешеві канали переказу 

валюти. Потреба в цьому велика, оскільки українські мігранти здебільшого або 

перевозять зароблене самі, або передають гроші сім’ям через приватних осіб. 

Водночас послуги, надані банком, захищають заробітчан від прямого 

пограбування. 

Варто також приділити увагу наданню притулку. У здійсненні цього виду 

діяльності Україна керується міжнародними зобов’язаннями, а також рівнем 

розвитку суспільства та його економічним потенціалом. Найгострішою 

проблемою для мігрантів є отримання житла. Варто зазначити, що житловий 
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фонд міграційної служби повинен створюватися, а житло розподілятися з 

урахуванням потреб у робочій силі тих чи інших населених пунктів, 

можливостей працевлаштування [3, c. 81]. 

Необхідно також вирішувати освітні проблеми мігрантів, організовувати 

для них професійно-технічне навчання та перепідготовку. Велике значення для 

отримання роботи, особливо для спеціалістів, має знання мови, у вивченні якої 

також повинна надавати підтримку міграційна служба.  

До основних міжнародно-правових документів щодо захисту прав 

трудящих мігрантів належить Конвенція Міжнародної організації праці про 

трудящих мігрантів (1949 р.), Конвенція про зловживання в галузі міграції та 

про забезпечення трудящим мігрантам рівних можливостей і рівного ставлення 

(1975 р.), Європейська соціальна хартія (1961 р.), Міжнародна конвенція про 

захист прав всіх трудящих мігрантів і членів їх сімей (1990 р.) [4, c. 319]. 

Ст. 19 Європейської соціальної хартії прямо захищає права трудящих 

мігрантів і вимагає, що іноземні робітники та члени їхніх сімей мали однакові 

умови з громадянами європейських країн щодо винагороди та інших умов 

праці, включаючи можливості прийняття на роботу, вступу до профспілок, 

ведення колективних переговорів. Європейська конвенція про правовий статус  

трудящих мігрантів (1977 р.) повністю присвячена захисту прав та інтересів 

трудящих мігрантів. Незважаючи на потужну нормативно-правову базу, яка 

передбачає захист прав трудящих мігрантів, часто існує дисбаланс між 

правами, які гарантують нормативно-правові документи, і реаліями, з якими 

стикаються люди. 

У «Всесвітній доповіді 2016: Євросоюз» Комітет ООН з ліквідації расової 

дискримінації у ході розгляду ситуації у Франції висловив стурбованість 

дискримінацією  стосовно мігрантів та «вихідців з інших країн» у доступі до 

працевлаштування, житла, культури та охорони здоров’я, а також проблемами з 

якими вони стикаються в галузі освіти [1]. 

На сьогодні ЄС має найбільшу у світі інтеграційну систему у сфері 

трудової міграції, адже він є одним з основних регіонів призначення трудящих 

мігрантів, які перебувають у третіх країнах. Оскільки в останні десятиріччя ЄС 

перетворився в один з основних регіонів призначення трудящих мігрантів, які 

прибувають із третіх країн, у поточний період держави-члени ЄС, відповідно до 

вимог Римського договору, ідуть шляхом спрощення та полегшення умов 

перебування мігрантів з третіх країн  на своїй території [4, c. 803]. 

Варто наголосити про захист трудових прав громадян України за 

кордоном. В спеціальній доповіді Уповноваженого Верховної Ради з прав 

людини Н. Карпачової, стосовно стану дотримання та захисту прав громадян 

України закордоном, було здійснено розподіл трудящих мігрантів на 

4 категорії: 

І категорія — особи, які мають дозвіл на постійне проживання на 

території іноземної держави, що одночасно дає право і на безстрокове 

працевлаштування; 

ІІ категорія — особи, які мають тимчасовий дозвіл на перебування і на 

працевлаштування; 
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ІІІ категорія — особи, які на законних підставах тимчасово перебувають 

на території іноземної держави (на лікуванні, навчанні, з туристичними або 

приватними цілями) і нелегально працюють; 

ІV категорія — особи, які перебувають на території іноземної держави 

нелегально і нелегально працюють [2, c. 11]. 

Зазначена класифікація має практичне значення, оскільки в залежності від  

віднесення до тієї чи іншої категорії, трудящий мігрант має різне коло 

повноважень. 

Основними актами, які врегульовують правовий статус трудящих 

мігрантів є Європейська конвенція 1977 року (сторонами цієї угоди є лише 

члени СНД). Зазначеними нормативними актами розкривається поняття 

«трудящих мігрантів»: 1) громадяни Договірної сторони, якому інша Договірна 

сторона дозволила перебувати на її території для здійснення оплачуваної 

роботи; 2) особа, яка постійно проживає на території Сторони виїзду, яка на 

законній основі займається оплачуваною діяльністю в Стороні 

працевлаштування [4, c. 213]. 

Наразі можна говорити про принцип міжнародного захисту прав людини 

як обов’язок держав на основі міжнародно-правових угод вживати всіх заходів 

щодо захисту прав людини, включаючи трудящих мігрантів. На сучасному 

етапі Європейський Союз важко уявити без забезпечення фундаментальних 

прав людини без їх реального та ефективного захисту. На сьогодні, вже є певні 

кроки саме в Україні щодо захисту прав трудящих мігрантів. Україна підписала 

з Литвою угоду про захист трудящих мігрантів. Цей документ має на меті 

забезпечити належний захист прав наших громадян, які працюють в Литві та 

відповідно литовських громадян в Україні. 
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Порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина в 

Україні є однією з ключових проблем в процесі побудови демократичної 

держави та розвитку громадянського суспільства. 

На сучасному етапі ЄС прагне сприяти дотриманню прав і основних 

свобод людини в усьому світі. ЄС вважає дотримання прав людини 

невід’ємною умовою для збереження соціальної і політичної стабільності у 

будь-якій країні. ЄС прагне сприяти дотриманню прав людини і верховенства 

закону також і в Україні на постійній і конструктивній основі. 

Звернення до теми захисту прав людини вимагає виявлення формального 

і реального місця цього питання у взаєминах ЄС і України, що можна зробити, 

порівнявши положення документів, що регламентують співробітництво 

Європейського союзу і України, і практику реальної політики. Важливо 

враховувати ті зміни, які відбулися в Україні і Європі за останні десятиліття, 

що визначають зовнішню і внутрішню динаміку проблеми захисту прав людини 

та її інтерпретації. 

Метою роботи є дослідження досвіду взаємодії України та ЄС у сфері 

захисту прав людини. 

Великим соціальним досягненням Європейського Союзу є створення 

цілісної системи захисту прав людини, що відповідає вимогам міжнародного 

права. Крім того, Європейський Союз є інтеграційним співтовариством, в якому 

існує інститут громадянства. Тому саме індивідуум (громадянин ЄС) створює 

базу соціально-економічної і політичної моделі, що склалася в цьому 

інтеграційному співтоваристві. В основі системи захисту прав людини в 

Європейському Союзі лежать демократичні принципи, закріплені в 

міжнародних договорах, на яких ґрунтується європейська інтеграція. 

9 листопада 1995 року Україна підписала Європейську конвенцію з прав 

людини. Після її ратифікації і набранням нею чинності для України була 

визнана обов’язкова юрисдикція Європейського суду з прав людини. З метою 

ефективного виконання Європейської конвенції з прав людини були ухвалені 

закони України «Про виконання рішень та застосування практики 
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Європейського суду з прав людини», а також «Про гарантії держави щодо 

виконання судових рішень». 

Основним документом щодо взаємодії України та ЄС в сфері захисту 

прав людини на сучасному етапі є Угода про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі — УА) [1]. В УА 

(ст. 2) чітко зазначено, що основою внутрішньої і зовнішньої політики сторін є 

такі принципи: повага до демократичних принципів, прав людини та 

основоположних свобод, як визначено, зокрема в Гельсінському Заключному 

акті та Паризькій хартії для нової Європи, а також в інших відповідних 

документах щодо захисту прав людини, як-от у Загальній декларації прав 

людини ООН і Європейській конвенції з прав людини та основоположних 

свобод СЄКПЛ, а також повага до принципу верховенства права. Крім того, в 

ст. 4 УА вказано, що в усіх сферах, що становлять взаємний інтерес, між 

Сторонами повинен розвиватися та зміцнюватися політичний діалог. Протягом 

2014—2018 рр. в рамках діалогу з прав людини відбулось 4 засідання, які 

спрямовані на обмін думками щодо ситуації із захистом прав людини в Україні, 

подальших кроків з метою виконання зобов’язань Україні в даній сфері та 

досягнення всебічного дотримання норм міжнародного права.  

Заслуговує на увагу також проект Twinning Ombudsman («Впровадження 

кращого європейського досвіду з метою посилення інституційного потенціалу 

Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини для 

захисту прав і свобод людини»), який впроваджувався протягом 2017—2018 

років литовськими та австрійськими правозахисними інституціями у співпраці з 

Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини [2]. В 

рамках цього проекту був розроблений новий законопроект «Про 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», а також 

рекомендації для приведення закону «Про захист персональних даних» у 

відповідність до стандартів ЄС та нового Загального регламенту про захист 

персональних даних (GDPR). 

Однак, не дивлячись на результати співпраці, в Україні залишається ще 

низка проблемних питань в зазначеній сфері. В сучасній Україні створено 

багато нормативно-правових актів (в 2015 році Указом Президента України 

була затверджена Національна стратегія у сфері прав людини [3], 

Розпорядженням Кабінету міністрів України затверджений План дій з реалізації 

Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року [4]), але з їх 

реалізацією в життя існують серйозні проблеми. Варто розглянути основні 

порушення прав і свобод людини і громадянина. Всі порушення і проблеми 

реалізації прав і свобод людини можна класифікувати так: який суб’єкт 

порушує права людини, і якими діями (бездіяльністю) це здійснюється.  

Відповідно до щорічної доповіді [5] на адресу Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини в 2017 році надійшло 25429 звернень, з них про 

порушення громадянських прав — 18878 (53,02 % від загальної кількості 

звернень), політичних прав — 4277 (12,03 %), соціальних прав — 3920 

(11,00 %), особистих прав — 2827 (7,94 %), економічних прав — 2180 (6,12 %), 
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прав дітей — 839 (2,35 %), принципу рівності — 741 (2,09%), культурних прав 

— 6 (0,01 %). Отже, більше половини звернень стосуються порушень 

громадянських прав українців, серед яких найчастіше зустрічаються порушення 

права на звернення — 8081 (20,21 %), свобода від порушень прав працівниками 

правоохоронних органів — 3393 (9,53 %), прав осіб, позбавлених волі — 

2584 (7,26 %), права на судовий захист прав і свобод людини і громадянина — 

2384 (6,70 %) тощо. 

Якщо розглядати звернення громадян в розрізі органів влади, то можна 

виявити, що найбільше скарг надійшло на такі органи влади та інші установи: 

органи місцевого самоврядування — 3612 скарг (12,3 % від загальної кількості), 

Національна поліція України (з регіональними управліннями) — 2675 (9,1 %), 

суди України — 2205 (7,5 %). 

Проблема прав людини є постійною темою взаємовідносин між Україною 

і ЄС, причому ці зв’язки формалізовані через механізми постійної співпраці на 

рівні виконавчих і представницьких органів влади. ЄС продовжує вважати 

питання прав людини одним з найважливіших орієнтирів при проведенні своєї 

зовнішньої політики. Однак, як показали результати проведеного дослідження, 

дана проблема ще залишається актуальною для України, тому необхідно 

розширити рамки взаємодії з метою посилення захисту прав людини в Україні. 
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Основоположні права людини, політична демократія та верховенство 

права є спільними загальнолюдськими цінностями, що перебувають у 

взаємозалежному зв’язку. Одним із засобів захисту та розбудови зазначених 

спільних цінностей є практика правоохоронної діяльності, оскільки поліцейська 

діяльність забезпечує громадський порядок. Це забезпечує здійснення прав 

людини, панування в суспільстві верховенства права, а політичні процеси 

набувають демократичного характеру [1, c. 80]. 

Метою роботи є вивчення питання правових особливостей діяльності 

Королівської канадської кінної поліції в сфері забезпечення прав корінного 

населення Канади. 

Враховуючи те, що поліція відіграє провідну роль у загальнодержавній 

системі забезпечення громадського порядку і спокою, боротьби зі злочинністю 

основними завданнями діяльності поліції, у т.ч. і Канади є: забезпечення  

особистої безпеки  громадян, захист їхніх прав, свобод і законних інтересів; 

запобігання правопорушенням та їх припинення; охорона та забезпечення  

громадського порядку; попередження, припинення злочинів та інших 

правопорушень; своєчасне виявлення і розслідування злочинів; розшук осіб, які 

їх вчинили; захист власності від злочинних посягань. 

Варто зазначити, що головним документом щодо визначення основ 

правового статусу особи в Канаді, є Хартія прав і свобод, включена до 

Конституційного Акту 1982 р. Ця Хартія замінила Білль про права 1960 р., що 

діяв раніше, і надала закріпленим у ній правам та свободам найвищу юридичну 

силу порівняно з іншими правами та свободами, в ній не зазначеними. У самій 

Хартії, однак, не зачіпаються соціальні та економічні права та свободи; в ній 

робиться наголос на особистих та політичних правах і свободах (таких, як 

свобода совісті, віросповідання, думки, переконань, включаючи свободу друку 

та інших засобів масової інформації, а також свобода зборів, об’єднань — ст. 2; 

право обирати й бути обраним — ст. 3; свобода пересування — ст. 6 тощо) з 

наданням громадянам гарантій юридичного характеру.  

Слід звернути увагу на те, що достатньо детальне регулювання 

передбачене тільки для особистих прав і свобод, які стосуються особистої 

недоторканності та прав особи при судовому переслідуванні. Значна кількість 

прав і свобод мають називний (декларативний) характер; їх докладне 

регулювання віднесено до інших юридичних актів і судової практики. 
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Безсумнівним позитивом Хартії стала заборона дискримінації за ознаками раси, 

національного чи етнічного походження, кольору шкіри, релігії, статі, віку, 

розумових чи фізичних вад (ст.15 Конституційного Акту 1982 р.) [2, с. 385].  

Хартія прав і свобод гарантує канадцям означені в ній права і свободи, 

котрі не можуть бути порушені на жодному рівні державного апарату. «Вони 

можуть бути обмежені тільки в установленому законом порядку, в розумних 

межах, правильність яких може бути доведена у вільному й демократичному 

суспільстві» (витяг з першої статті Хартії).  

Необхідно звернути увагу на те, що в Хартії основами прав і свобод 

проголошено «верховенство Бога і панування права»; у ній же міститься вимога 

тлумачити Хартію з урахуванням цілей збереження й примноження 

багатокультурної спадщини канадців (ст. 27). Є спеціальні приписи стосовно 

прав і свобод корінних народів - індіанців, інуїтів (ескімосів), метисів. А саме, 

друга частина Конституційного Акту 1982 р. «Права корінного населення 

Канади», встановлює (п.1 ст. 35), що «існуючі споконвічні або такі, що 

випливають з договорів права корінного населення Канади визнаються й 

підтверджуються» [ 2, с. 388 ]. 

Варто уваги також те, що в діяльності Королівської канадської кінної 

поліції — федеральної поліції Канади — значна увага приділяється 

обслуговуванню корінного населення. Для цього розробляються, приймаються і 

проводяться в дію спеціальні програми щодо поліцейського обслуговування 

корінного населення держави з урахуванням культурних традицій. Так, діє 

спеціально прийнята Програма щодо навчання констеблів з числа корінного 

населення з метою підвищення рівня обслуговування поселень з числа 

корінного населення із боку КККП. Такому напрямку діяльності поліції сприяє 

створення консультативних груп з числа корінного населення з метою 

підтримання правопорядку на відповідній території з урахуванням культурних 

традицій громади. В Канаді створено провінційні консультативні групи з 

питань корінного населення, Національний Консультативний комітет з питань 

корінного населення, до складу якого входять представники громад із різних 

регіонів Канади. Щорічно представники Національного консультативного 

комітету та місцевих консультативних груп з питань корінного населення 

зустрічаються з комісаром КККП та іншими керівниками  поліції з метою 

зміцнення взаємовідносин між корінним населення Канади та поліцією. Такі 

зустрічі сприяють покращенню «охорони суспільного порядку в індіанських 

резерваціях, деяких індіанських і інуітських громадах» [3]. Існує більше ста 

консультативних груп по всій Канаді. 

Зауважимо, що поліцейська діяльність щодо забезпечення прав корінного 

населення Канади направлена на різнобічний розвиток відносин з якомога 

більшим суспільним колом через засоби масової інформації, консультативні 

зустрічі з представниками громадськості, взаємовідносини з різноманітними 

органами влади і управління, громадськими організаціями, окремими 

громадянами. 

Показово є те, що в аспекті взаємодії поліції з громадськістю, у т.ч. з 

корінним населення Канади, розробляються, приймаються  та реалізуються 
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різні програми, частиною яких є створення міні-ділянок, діяльність 

громадських констеблів. Така форма співпраці з населенням найчастіше 

використовується на практиці. Наприклад, у Канаді (Вікторія) була 

впроваджена програма «ділянки поліції для населення» з метою  попередження, 

зниження  рівня злочинності та більш тісної взаємодії з населенням [4]. До 

відповідної ділянки був прикріплений один констебль на постійній основі. За 

свою діяльність він звітував перед керівником програми. Йому допомагали 

працювати 15-20 волонтерів шляхом чергування по дві особи. Відповідні «міні-

ділянки» розташовувались  в одному з приміщень в центрі міста або іншому 

районі проживання поряд з різними громадськими організаціями з метою 

доступності поліції для населення, у т.ч. корінного населення. При цьому 

важлива роль відводилась підвищенню рівня інформованості населення щодо 

діяльності поліції, профілактиці злочинів. Значення та користь даної програми 

були досить високо оцінені батьками та співробітниками поліції. Крім того, 

кожна така ділянка впроваджувала різні програми. Серед них: «сусідське 

спостереження  (взаємодопомога)», «навчання тому, як протистояти 

наркотикам» (для дітей від 10 до 12 років), тощо. 

Оскільки  поліція в своїй діяльності щодо забезпечення прав людини, у 

т.ч. і корінного населення, має діяти відповідно до все вищих стандартів у сфері 

прав людини, то всі її плани і програми щодо забезпечення прав людини, у т.ч. 

корінного населення Канади, мають базуватись на передовому досвіді в усіх 

видах правоохоронної діяльності, на принципах захисту прав людини, 

політичної демократії та верховенства права. Основами процесу мають стати 

положення національного законодавства щодо захисту прав людини, політичної 

демократії та верховенства права, врахування міжнародних стандартів, 

викладених у відповідних правових документах, а також у висновках і 

рішеннях відповідних міжнародних органів [1, c. 84].  

Проведений аналіз діяльності Королівської канадської кінної поліції в 

частині забезпечення прав корінного населення Канади, свідчить про те, що 

поліцейські підрозділи діють з врахуванням загальновизнаних міжнародно-

правових стандартів у сфері прав людини, що є основним критерієм та 

пріоритетом у вирішенні питань правового внормування повноважень поліції. 
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Поступове входження нашої держави у європейський та світовий простір 

зумовлює певні перетворення у всіх сферах життя суспільства, у т.ч. у 

суспільно-правовому аспекті. Орієнтація на право Європейського Союзу як 

взірець демократії та захисту прав людини виступає сьогодні істотним 

фактором розвитку законодавства і в нашій країні. Виходячи з цього, побудова 

справді демократичного громадянського суспільства в Україні потребує 

гармонійного розвитку економічної, політичної та правової систем у напряму 

запозичення правового досвіду європейських країн. 

Феномен правової системи Європейського Союзу стає сьогодні одними з 

актуальних питань правової науки, адже протягом кількох десятиліть 

Європейський союз досяг свого масштабного розвитку і створив ефективне 

об’єднання країн-учасниць з різними соціальними, економічними, політичними 

та правовими системами. Зокрема, правова система Європейського союзу, як 

будь-якої демократичної країни, своїм ядром репрезентує принципи права. 

Отже, для побудови та розвитку принципів і норм права в Україні доцільно 

розібратися з нормативним та інституційним їх забезпеченням у країнах 

Євросоюзу. 

Теоретичні та практичні питання адаптації національного права до права 

Євросоюзу висвітлено в дослідженнях таких науковців, як: Т. Верхайєн, 

Г. Гернфельд, І. Грицяк, М. Гурка, Г. Друзенко, О. Зеркаль тощо.  

Мета роботи полягає у дослідженні Хартії основних прав Європейського 

Союзу та її роль у формуванні України як демократичної правової держави з 

гарантованими для її громадян правами і свободами. 

Стаття 6 Договору про Європейський Союз (ДЕС) містить основні 

стандарти прав Європейського Союзу, основами нормативно-правовими актами 

якого є: 1) Хартія основних прав Європейського Союзу; 2) Конвенція про 

захист прав людини і основоположних свобод. Визначення правових засад 

захисту прав людини в Європейському союзі тісно пов’язане з основними 

принципами (ст. 2 ДЄС), особливо з вимогами демократії, верховенства права і 

поваги людської гідності, а також з цілями (ст. 3 ДЄС) та демократичними 

принципами (розділ II ДЄС). При цьому використовуються критерії, викладені 



Черкаські правові читання 

 

65 

 

у ст. 49 ДЄС, які є орієнтиром для держав, що бажають приєднатися до 

Євросоюзу. Загалом же, ст. 6 ДЄС «виражає антропоцентричний напрям 

діяльності Союзу, зводить інтеграцію до положень цього напряму та пов’язує 

Союз із сучасними вимогами матеріального і конституційного верховенства 

права» [1, с. 14-15]. 

Принципи права ЄС становлять самостійну правову категорію правової 

системи, що обумовлено, перш за все, тим, що на сьогодні досі не сформовано 

чіткого однозначного підходу до їх трактування та розуміння, адже принципи 

права наділено багатоманітною функціональністю. Правильне розуміння ролі 

принципів права у правовій системі має для вітчизняної правової системи дуже 

важливе значення, адже вони — це «керівні ідеї, що містять у собі правові 

цінності та моральні засади, властиві правовій системі Європейського Союзу» 

[2, с. 231-232]. 

Неодмінною та дуже важливою складовою правової системи 

Європейського Союзу є ухвалений у 2000 р. конституційний Білль прав людини 

і громадянина ЄС [3, с. 40]. Його назва українською у перекладі Центру 

порівняльного права при Міністерстві юстиції України звучить як «Хартія 

основних прав Європейського Союзу». Важливість цього документа для 

України, на думку С. Шевчук та І. Кравчук, можна визначити тим, що 

українська система права повинна розвиватися «у напрямі задоволення 

Копенгагенських критеріїв щодо стабільності суспільства, верховенства права і 

функціонування ринкової економіки» [4, с. 42].  

Визначаючи місце Хартії ЄС у системі джерел права Європейського 

Союзу, можна помітити, що після набрання чинності 1 грудня 2009 р. 

Лісабонським договором Хартія ЄС набула юридичної сили одного з 

установчих договорів Євросоюзу. Ураховуючи усталений у наукових колах 

поділ джерел права за ступенем їх фундаментальності на первинні та вторинні 

[5, с. 120], можна з упевненістю стверджувати, що для Суду ЄС (органу, який 

послідовно забезпечує втілення принципу пріоритету права ЄС щодо 

національних правопорядків його держав-членів, першочергового значення 

набула саме Хартія, а не Єврпейська Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод, не зважаючи те, що остання визнана Євросоюзом 

одним із загальних принципів його системи права.  

Відповідно до п. 3 ст. 6 Договору про ЄС основоположні права, в тому 

вигляді, в якому вони закріплені в Конвенції і випливають із спільних для 

держав-членів конституційних традицій, визнаються загальними принципами 

права ЄС, що ставить їх в ієрархії джерел права ЄС на друге місце після його 

установчих договорів [6, с.112]. Таким чином, незважаючи на зміни, внесені до 

установчих документів ЄС Лісабонським договором 2007 р., які передбачають 

обов’язок ЄС приєднатися до системи захисту прав людини на основі 

Конвенції, сьогодні саме Хартія є джерелом стандартів захисту прав людини 

для усіх органів та інституцій ЄС [7, с. 24].  

Варто зауважити, що тільки за перший рік чинності Хартії Європейський 

Суд посилався на її норми більше 30-ти разів, а в листопаді 2010 р. уперше у 

своєму рішенні анулював положення низки регламентів ЄС (однієї з форм 
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вторинних джерел права Євросоюзу) через їх суперечність Хартії ЄС [8].  

Вважаємо за потрібне відмітити основні структурно-змістовні 

особливості Хартії ЄС, важливі для України:  

1) переважна більшість прав, закріплених в Хартії, — це права людини, 

тому знання її можливостей, які зафіксовані в ній, є важливими для тих 

громадян України, які наразі перебувають у країнах ЄС чи мають намір виїхати 

туди найближчим часом; 

2) деякі положення Хартії вносять істотні нововведення в сучасне 

розуміння тих можливостей, які складають інститут прав людини. Відповідно 

аналіз Хартії ЄС на предмет її використання для України є важливим з огляду 

на перспективи удосконалення вітчизняного конституційно-правового 

механізму захисту прав та свобод людини і громадянина в нашій державі; 

3) Хартія ЄС виступає не тільки правотворчим актом та джерело права, 

але і закріплює загальні фундаментальні цінності, відповідно до яких 

побудована структура документа (людська гідність, свобода, рівність та 

солідарність тощо) [9, с. 58]. Тому вона якісно переосмислює положення 

Конвенції, висуваючи на перше місце захист гідності людини, як основи 

загальнолюдських основних прав, свобод та цінностей [10, с. 176].  

Хартія ЄС на рівні самого Європейського Союзу беззаперечно зумовила 

забезпечення більш високого рівня міждержавного правового гарантування 

фундаментальних прав людини, а певні її норми можуть служити основою для 

удосконалення на рівні конституційного та правового захисту прав людини в 

нашій державі. 
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Актуальність даної теми зумовлена тим, що поділ влад є одним із 

елементів конституціоналізму. 

Необхідність поділу повноважень пояснюється тим, що надмірна 

концентрація повноважень у руках одного органу чи особи неможлива через 

недостатню його кваліфікацію. Крім того, необхідною є певна спеціалізація 

органів. 

Основоположником теорії поділу влад можна вважати  англійця 

Дж. Локка, який першим опублікував роботу по цій темі. Крім того, теорію 

поділу влад досліджували такі відомі зарубіжні вчені як: Арістотель, Полібій, 

Ш. Монтеск’є, Дж. Медісон, А. Гамільтон,  Дж. Джей.  

Метою роботи є вивчення питання розподілу державної влади в Україні 

та її адміністративно-правові засади. 

Розподіл державної влади — правова теорія та принцип, згідно з якими 

державна влада повинна бути поділена на три незалежні одна від одної (але при 

необхідності контролюючі одна одну) гілки: законодавчу, виконавчу та судову 

[1, с. 10]. 

Поділ влади можна вважати не лише засобом її обмеження, а й 

показником єдності влади, внутрішньо розділеної внаслідок поділу функцій. 

Тобто державна влада є єдиною тому, що вона здійснюється державним 

апаратом у цілому і не існує декількох «державних влад», які конкурують одна 

з одною. 

Зупинемосьна правовій характеристиці кожної гілки влади:  

Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент — Верховна 

Рада України. 

Конституційний склад Верховної Ради України — чотириста п’ятдесят 

народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і 

прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років. 
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Верховна Рада України обирає із свого складу Голову Верховної Ради 

України, Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України та 

відкликає їх з цих посад. 

Засідання Верховної Ради України проводяться відкрито. Закрите 

засідання проводиться за рішенням більшості від конституційного складу 

Верховної Ради України. 

Рішення Верховної Ради України приймаються виключно на її пленарних 

засіданнях шляхом голосування. 

Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється 

народним депутатом України особисто. 

Верховна Рада України здійснює низку функцій і має для їх реалізації 

відповідні повноваження, що передбачено Основним Законом України. 

[2, с. 435]. 

Кабінет Міністрів України є найвищим органом виконавчої влади в 

Україні. Головою уряду є Прем’єр-Міністр якого обирає Верховна Рада 

України за поданням Президента. Головним завданням Кабінету Міністрів є 

забезпечення прав і свобод людини та громадянина. 

Члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних і місцевих 

органів виконавчої влади не мають права суміщати свою службову діяльність з 

іншою роботою (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий 

час), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або 

організації, що має на меті одержання прибутку. 

Організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів 

України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади 

визначаються Конституцією і законами України [3, розділ 6]. 

Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують: 

1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, 

Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади; 

2) законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян; 

3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного 

та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного 

проживання корінних народів і національних меншин — також програм їх 

національно-культурного розвитку.  

4) підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів; 

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; 

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування; 

7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих 

відповідними радами повноважень [4; с. 69—70]. 

Правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. 

Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими 

органами чи посадовими особами не допускаються. 

Юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-

яке кримінальне обвинувачення. У передбачених законом випадках суди 

розглядають також інші справи. 
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Суд є головним носієм правосуддя в Україні, яким керують: суддя 

(одноосібно), колегія суддів або суд присяжних. Судоустрій в Україні 

будується за принципами територіальності та спеціалізації і визначається 

законом [3, розділ 8]. 

Розподіл державної влади — правова теорія та принцип, згідно з якими 

державна влада повинна бути поділена на три незалежні одна від одної гілки: 

законодавчу, виконавчу та судову. 

Поділ влади між державними органами відбувається внаслідок соціально-

політичних, економічних і інших завдань, що стоять перед державою і 

вирішуються в рамках єдиної державної влади. За кожним органом 

закріплюються певне коло завдань державної влади, що відповідають його 

компетенції.  

Організація і діяльність державного апарату здійснюється на основі ряду 

принципів, під якими розуміються керівні ідеї, начала, що лежать в основі його 

створення і функціонування, і які виступають як в діяльності державного 

апарату в цілому, так і в його окремих частинах, структурно відокремлених 

одиницях. Дані принципи закріплено в Конституції України. 
Список використаних джерел: 

1. Кучук А. Поділ державної влади та правоохороннадіяльність / А. Кучук  // 

Підприємництво, господарство і право. — 2009. — № 1.  — C. 68—71. 

2. Конституційне право України : підручник / за заг. ред. В. Ф. Погорілка. — 

Київ, 1999. — 676 с. 

3. Конституція України: станом на 1 верес. 2016 р. — Харків : Право, 2016. — 82 

с.  

4. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України : підручник / О. С. 

Захарова, В. С. Ковальський та інші.; відп. ред. В. Малеренко.  — Київ : Юрніком Інтер, 

2007. — 352 с. 

 

 

УДК 613.96: 378.17 

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ТА ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я МОЛОДІ УКРАЇНИ 

Головатенко О. М., старший викладач 

кафедри права і соціально-гуманітарних дисциплін 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський інститут 

gol.ol.nik@ukr.net 

 

Молодь — це стратегічний ресурс соціально-економічного розвитку 

будь-якої держави в найближчій перспективі. Вона являє собою головну 

рушійну силу у суспільстві й державі, їх творенні та функціонуванні. Молодь 

як соціально-демографічна група (вік 14—34 роки) складає 27 % від загальної 

чисельності усього населення України (11,2 мільйонів). І саме завдяки своєму 

запалу та наполегливості молодь здатна робити важливі зміни, спрямовані на 

захист загальнодержавних інтересів та розбудову України. Підтвердженням 
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цьому є активна громадянська позиція молоді у період Революції Гідності, 

анексії Криму та військової агресії Російської Федерації на Сході України [1, 

с. 4, 6; 2, с. 4]. 

Але варто зазначити, що частка молоді в загальній чисельності населення 

нашої країни за останні п’ять років щодалі знижується. А відхилення в стані 

здоров’я майже для 80 % учнів 9—11 класів, за даними Національної академії 

медичних наук України, спричинюють обмеження у виборі професій (понад 

половину з них зумовлені наявністю хронічних хвороб). Така демографічна 

динаміка негативним чином впливає на відтворення населення в цілому та 

обмежує позитивні зміни в майбутньому. 

Мета статті — проаналізувати стан здоров’я молоді України як важливу 

соціальну проблему та пошук шляхів його покращення. 

Гострою соціально-демографічною проблемою України є передчасна 

смертність населення. Рівень смертності в Україні є надвисоким. За оцінками 

експертів, громадяни України живуть майже на 10 років менше, ніж жителі 

Західної Європи, що є наслідком високої передчасної смертності серед 

молодого населення, особливо чоловічої надсмертності в найбільш активному 

віці. Смертність у молодому віці в нашій країні відчутно вища, ніж у 

розвинутих європейських державах. Протягом 2017 року в Україні померло 

понад 14,3 тис. осіб віком від 15 до 35 років, серед них — понад 3,4 тис. жінок 

та майже 10,9 тис. чоловіків [1, с. 9]. 

За даними Державної служби статистики від хвороб системи кровообігу 

як жінки, так і чоловіки в Україні помирають у молодому віці частіше, ніж їх 

ровесники з розвинутих європейських країн; інтенсивність смертності молоді 

від новоутворень в нашій країні теж відчутно вища. Останніми роками в 

ієрархії причин смертності молоді зростають позиції хвороб органів травлення: 

у віковій групі 20—24 роки вони вже посідають третє місце. Значна частка 

смертей припадає на інфекційні та паразитарні хвороби. Велика кількість 

смертей у молодому віці спричинена ВІЛ/СНІДом та туберкульозом [3; 4]. 

Україна залишається лідером у Європі за масштабами поширення ВІЛ-

інфекції. За темпами розвитку епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Європі та світі 

наша країна є другою та п’ятою відповідно і посідає 22-ге рейтингове місце 

серед 123-х країн світу за оціночною кількістю людей, які живуть з ВІЛ. За 

оцінками експертів UNAIDS, в Україні з ВІЛ-інфекцією живе близько 290 тисяч 

осіб. І лише кожен другий знає про свій діагноз — станом на 1 січня 2016 року 

на обліку в Україні перебувало 126 604 ВІЛ-позитивних пацієнти [5]. 

Підходити до вирішення зазначених проблем слід комплексно, але вже 

зараз слід особливу увагу приділяти профілактиці захворюваності та ранньої 

смертності, що може відіграти важливу роль у зменшенні втрат життів і 

здоров’я молодих людей і зберегти вагому та найбільш активну частину 

людського потенціалу України. 

Одним із факторів, що сприяє збереженню та зміцненню здоров’я, є 

рухова активність, заняття фізичною культурою та спортом. Але кількість 

незайнятих фізичними навантаженнями осіб зростає з віком молодої людини — 

з 32,0 % серед молоді віком 14—19 років до 47,7 % серед молоді 30—34 роки. 
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Слід зазначити, що майже третина молодих людей відводять для занять 

фізичною культурою та спортом лише 1 годину на тиждень (29,1 %), що є вкрай 

недостатньо, а активними видами спорту займається 2—3 години на тиждень 

16,4 % молодих людей, 7 годин на тиждень і більше витрачає на фізичні вправи 

та активний вид спорту лише 3,8 % опитаної молоді, а 40,7 % — взагалі не 

витрачають жодної години на фізичні вправи та активний вид спорту [2, с. 20]. 

Щодо гендерних особливостей, то найбільш активними є юнаки — 64 % 

займаються різними видами спорту та фізичними вправами. Серед дівчат таких 

менше — 54,5 %. У дослідженні ЦНСД «Омега» зазначається, що займатися 

різними видами рухової активності молоді заважає — відсутність вільного часу 

(40%), дефіцит власних коштів для відвідування спортивних закладів (30 %), 

невміння організувати себе та свої заняття спортом (14 %). На недостатню 

кількість спортивних клубів, фітнес—центрів та відсутність таких неподалік від 

дому або місця навчання/роботи вказали 11% опитаних, на низький рівень 

благоустрою та комфортності існуючих спортивних споруд — 8 %. 4 % 

молодих людей займатися спортом не дозволяє здоров’я. Нічого не заважає 

займатися спортом 26 % опитаних молодих людей [2]. 

Із числа тих, хто раз і більше займалися якимось із видів спорту або 

рухової активності протягом року, 45 % опитаних надавали перевагу фітнесу та 

фізичним вправам, 30 % — бігу, 25 % грали у футбол, 23 % займалися 

плаванням, а 21 % надають перевагу велосипедному спорту. Менш популярні 

серед української молоді волейбол (11 %), йога і баскетбол (по 6 %) [6]. 

Негативно впливають на здоров’я молоді і шкідливі звички: паління, 

вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин тощо. 

Здоров’я молоді — одна з найважливіших якісних характеристик, яка 

уможливлює подальші перспективи життєвого шляху молодої людини, її 

соціальну та професійну реалізацію, можливості виконання репродуктивних 

настанов, а в результаті — внесок у суспільний розвиток. Наслідками 

негативних тенденцій у стані здоров’я молоді є зменшення частини 

працездатного населення та скорочення трудового потенціалу країни. В умовах 

децентралізації надзвичайно великого значення набуває розробка політики, 

спрямованої на формування, зміцнення та збереження здоров’я молоді, яка 

враховує як вивчення й аналіз його особливостей, так і врахування місцевих 

умов, можливостей, ресурсів для обґрунтування дієвих стратегій і конкретних 

заходів. Витоки здоров’я молоді, що природно — у здоров’ї дітей [7, с. 8—9]. 

Загалом, щоб зберегти молодь здоровою, в кожному навчальному закладі 

слід створити умови, що сприяють збереженню та зміцненню їхнього здоров’я, 

зокрема засобами фізичної культури та спорту, формувати навички здорового 

способу життя, виховувати культуру та ціннісне ставлення до власного 

здоров’я, впроваджувати в навчально-виховний процес сучасні, цікаві молоді 

оздоровчі технології і види спорту. 
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Проблема розбудови громадянського суспільства та демократичної 

правової держави є безпосередньо пов’язаною з розвитком правосвідомості й 

правової культури громадян України. 

Правова культура громадян демократичного суспільства — це ціннісно—

нормативна система, орієнтована на ідеали гуманізму і демократії, яка 

схвалюється більшістю населення в суспільстві або основними соціальними 

групами. Вона включає базові демократичні переконання, установки, орієнтації, 

символи, спрямовані на політико-правову систему, охоплює як правові ідеї і 

цінності, так і діючі норми правової практики. Правова культура громадян в 

демократичному суспільстві залежить від рівня правової свідомості. 

Метою роботи є вивчення проблеми правосвідомості та правової 

культури громадян України та її зв’язок з конституційним проголошенням 

України правовою державою. 
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Правосвідомість є сукупністю правових уявлень, почуттів, переконань, 

оцінок, що виражають ставлення індивідів, соціальних груп, суспільства в 

цілому до права, до поведінки людей у галузі правового регулювання. 

Правосвідомість громадян демократичного суспільства виступає ще й каналом 

впливу права через мотивацію, емоції, свідомість на поведінку людей, на 

формування суспільних і групових відносин і зв’язків в демократичному 

суспільстві. 

Побудова демократичної правової держави і відповідного суспільства 

неможлива без правової свідомості. Правосвідомість розглядають як вид 

суспільної свідомості, що включає сукупність поглядів, почуттів, емоцій, ідей, 

теорій і компетенцій [1, с. 41-46]. 

Характерні ознаки правосвідомості: 

− правосвідомість є однією з форм суспільної свідомості та вкупі з іншими 

формами свідомості відображає суспільне буття. 

− містить поняття, уявлення, судження, почуття, емоції, концепції, теорії, 

програми. 

− правосвідомість обумовлена соціально-економічним устроєм конкретного 

суспільства. 

− ідеологічні елементи правосвідомості виступають головними елементами 

правової культури та правового виховання. 

З точки зору глибини відображення правової діяльності виділяють три 

рівні правосвідомості: повсякденна (емпірична), наукова (теоретична) та 

професійна. 

Повсякденна складається під впливом конкретних умов життя. 

Професійна — сукупність юридичних правових знань, емоцій, оцінок. Наукова 

— сукупність наукових знань, теорій, почуттів юристів-науковців щодо 

системи громадянського суспільства. 

Структура правосвідомості: 1) правова психологія — переживання, 

почуття, настрої, звички, стереотипи, які виникають у людей у зв’язку з 

правовими нормами і практикою їх реалізації. Вона є стихійним пластом 

правової свідомості. Так, проявами правової психології є почуття 

справедливості, повага до прав і свобод людини, нетерпимість або, навпаки, 

байдужість до беззаконня, страх перед відповідальністю, емоційна реакція на 

правові явища; 2) правова ідеологія — ідеї, теорії, погляди, які відображають та 

оцінюють правову реальність. Це більш глибоке осмислення суб’єктами 

правових явищ, що характеризує раціональний рівень правових оцінок. 

У правовій ідеології можуть відображатися інтереси великих соціальних 

спільнот (класів, професійних, релігійних, етнічних груп), хоча конкретна 

правова теорія або концепція завжди формулюється безпосередньо тим або 

іншим мислителем. 

Правова ідеологія — головний елемент у структурі правосвідомості. 

Відмінність правової ідеології від правової психології полягає в наступному. 

Правова психологія носить емоційний характер, складається стихійно, 

переважно на основі повсякденного досвіду людей. Правова ідеологія є перш за 

все знанням про право, складається на основі досліджень нормативно-
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правового матеріалу, наукової та навчальної літератури. Правова ідеологія 

прагне, виявивши суть і закономірності в бутті права, представити ці знання у 

вигляді певної догми. Разом із тим правова психологія і правова ідеологія тісно 

взаємопов’язані. Правова психологія є необхідним фоном, на якому 

складаються правові погляди, ідеї, теорії. 

Правова свідомість виконує ряд основних функцій, а саме: 

1) гносеологічна (пізнавальна) функція, яка передбачає накопичення знань про 

право і осмислення правових явищ; 2) регулятивна функція, яка реалізується 

через систему мотивів, ціннісних орієнтацій, правових установок, котрі 

виступають специфічним регулятором (внутрішнім регулятором) поведінки 

людей; 3) оцінна функція, яка передбачає оцінку правових явищ: правової 

поведінки людей (зокрема власної поведінки), правових норм, 

правозастосовчих органів та їхньої діяльності. Оцінки можуть бути 

позитивними і негативними. Негативна оцінка права може носити 

конструктивний характер, коли пропонуються заходи з удосконалення права і 

юридичної практики, і деструктивний характер, коли право відкидається як 

таке [2, с. 524]. 

Першочерговим завданням на шляху розбудови в Україні громадянського 

суспільства і правової держави є подолання деформації правової свідомості та 

створення умов для підвищення рівня правової культури населення, активної й 

свідомої участі громадян у здійсненні реформи. Адже саме правова культура та 

правове виховання населення є соціальною гарантією дії верховенства 

правового закону в суспільстві. 

Деформація правової свідомості — це соціально-правове явище, що 

характеризується зміною її стану, при якому у носіїв формуються певні ідеї, 

уявлення, погляди, знання, відчуття і настрої, переживання і емоції, які 

спотворено відображають юридичну дійсність і виражають негативне ставлення 

до діючого права, законності і правопорядку. 

Під видами деформації правосвідомості можна розуміти способи її 

прояву, які відрізняються один від одного різним ступенем перекручення 

компонентів правової свідомості у віддзеркаленні правової дійсності й які в 

сукупності розкривають суть і зміст цього явища. Можна виділити наступні 

види деформації правосвідомості: правовий нігілізм (загальне негативне, 

зневажливе ставлення до права, закону, правопорядку, юридичне неуцтво), 

правовий ідеалізм (фетишизм)  (переоцінка реальних можливостей права), 

правовий інфантилізм (несформованість правових знань, оцінок, почуттів), 

правовий дилетантизм, правову демагогію (маніпуляція ідеєю права або 

правовими ідеями з метою досягнення власних корисливих інтересів), правовий 

риторизм (висування до права завищених, необґрунтованих претензій) і 

переродження правосвідомості (готовність до свідомого вчинення людиною 

навмисних, переважно тяжких злочинів, мотивами яких стають жорстокість, 

корисливість та ін.). Вони, перш за все, торкаються деформації індивідуальної 

правосвідомості, що не виключає їх прояву на груповому і суспільному рівнях.  

Подолання деформації правової свідомості та створення умов для 

підвищення рівня правової культури населення, активної і свідомої участі 
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громадян у здійсненні реформи є сьогодні першочерговим завданням 

суспільства і держави на шляху розбудови в Україні громадянського 

суспільства і правової держави. Саме ці питання набули наразі особливої 

актуальності і потребують подальшого дослідження. Необхідно розробляти та 

впроваджувати заходи щодо боротьби з деформацією правосвідомості 

населення До цих заходів можна віднести організацію правового виховання 

населення, якісну підготовку та перепідготовку юридичних кадрів, отримання 

якісної освіти тощо. [3, с. 144—152]. 

Проблеми правосвідомості та правової культури ще тривалий час будуть 

актуальними, а необхідність їх дослідження безпосередньо випливає з 

конституційного проголошення України правовою державою. Це обумовлює 

потребу в неухильному зростанні й досягненні високого рівня правосвідомості 

та правової культури кожного громадянина, кожної посадової особи, кожного 

державного службовця, і особливо професійних юристів, на яких припадає 

головна робота у законотворенні та застосуванні права. 
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На сьогодні залишається актуальною проблемою сучасного суспільства 

— злочини серед неповнолітніх, в умовах коли заклади освіти майже не 

займаються запобіжної діяльністю та уповноважені підрозділи органів 

Національної поліції у справах неповнолітніх зосередили свої головні зусилля 

на розкритті вже вчинених злочинів, особливого значення серед учасників 

профілактики підліткової злочинності набувають органи і служби у справах 

неповнолітніх. Запобігання злочинності неповнолітніх має свою специфіку, 

обумовлено особливостями даного виду злочинності,ці відмінні риси пов’язані, 
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насамперед, з віком злочинців який визначає соціально-психологічні 

особливості цієї категорії осіб та їх статус у суспільстві. 

Мета роботи — висвітлити роль органів і служб у справах дітей щодо 

попередження злочинності та здійснити аналіз їх діяльності. 

Прийняття Верховною Радою України 9 лютого 2017 р. Закону «Про 

органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», вирішило на 

законодавчому рівні питання про те, хто буде займатися соціальним захистом і 

запобіганням правопорушень серед підлітків в Україні. Серед суб’єктів 

профілактики закон назвав насамперед центральний орган виконавчої влади що 

забезпечує  формування та реалізовує державної політики у сфері сім’ї та дітей, 

уповноважені підрозділи органів національної поліції, приймальники-

розподільники для дітей органів національної поліції, школи соціальної 

реабілітації та професійні училища соціальної реабілітації органів освіти, 

центри медико-соціальної реабілітації дітей закладів охорони здоров’я, 

спеціальні виховні установи державної кримінально-виконавчої служби 

України, притулки для дітей, соціально реабілітаційні центри (дитячі містечка). 

Передбачалося, що в роботі по запобіганню злочинам серед підлітків братимуть 

участь у межах своєї компетенції інші органи виконавчої влади, органи 

місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації незалежно від 

форми власності, окремі громадяни [1]. 

Під профілактикою правопорушень серед дітей слід розуміти діяльність 

органів і служб у справах дітей, спеціальних установ для дітей, спрямовану на 

виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню дітьми 

правопорушень, а також позитивний вплив на поведінку дітей, комплекс  

заходів і засобів соціально-економічного та правового характеру, що покладені 

для забезпечення прав дітей на життя, розвиток, виховання, освіту, медичне 

обслуговування, надання матеріальної підтримки [1]. 

У сучасному світі багато причини можуть негативно вплинути на 

неповнолітнього, що призведуть на вчинення ним злочину. В першу чергу це 

поганий вплив з боку батьків або інших членів сім’ї, адже самі близькі люди, 

які оточують дитину, формують її особистість своєю поведінкою та вчинками. 

Важкі матеріальні умови також можуть призвести до вчинення злочину вже в 

юному віці. Неблагополучна обстановка в загальноосвітніх закладах, 

негативний вплив з боку однолітків може погубити підростаючу дитину, якщо 

адміністрація школи не організовує належного контролю і виховних заходів, 

ризик появи неповнолітньої злочинності значно підвищується. Безпритульність 

або бездоглядність не рідко штовхають дітей на дрібні злочини. Це лише 

основні найбільш вірогідні чинники, які найчастіше призводять до появи 

малолітніх злочинців.  

Найбільш поширеним злочином серед підлітків залишаються злочини 

проти майна: крадіжки, пограбування, вимагання або шахрайство [3]. Відтак, 

попередження злочинності неповнолітніх складається з таких послідовних 

етапів: по-перше — профілактика, яка може застосовуватися до всіх 

неповнолітніх з тим щоб виховати таку особистість, для якої вчинення злочину 

було б неприйнятним з огляду на її моральні якості та життєві цінності; по-
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друге — запобігання, що переважно здійснюється спеціальними суб’єктами, 

коли профілактика «не спрацювала» й необхідно вжити заходів задля 

недопущення подальшого розвитку протиправної поведінки; по-третє — 

припинення, коли внаслідок активних дій насамперед працівників 

правоохоронних органів вдається не допустити вчинення закінченого злочину 

або відвернути можливі злочинні наслідки [3, ст. 19]. 

Основним завданням органів та служб у справах дітей є насамперед 

розроблення і здійснення заходів щодо захисту прав свобод і законних інтересів 

дітей: 

 забезпечувати влаштування дітей-сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування у дитячі будинки сімейного типу, передачі під опіку 

та піклування, на усиновлення, здійснення контролю за умовами утримання і 

виховання дітей, перевіряти стан роботи із соціально правового захисту дітей у 

заклад для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування 

спеціальних установах і закладах ,у вищих навчальних закладах, а також у разі 

необхідності умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в 

установах та організаціях [4, ст. 23]; 

 проводити роботу серед дітей з метою запобігання 

правопорушенням, запрошувати для бесіди батьків або піклувальник, опікун і 

посадових осіб, вчителів; 

 запобігати правопорушенням усуваючи причини та обставини, що 

можуть спонукати підлітки вчинити протиправні дії, активна участь громадян в 

процесі реабілітації дітей та молоді що перебувають у конфлікті з Законом або 

виявляють девіантну поведінку, зокрема надання підтримки та допомоги в її 

ресоціалізації та реінтеграції (включення в громаду) створювати умови, для 

того, щоб правопорушники взяли на себе належну відповідальність за свої 

вчинки, усвідомлювали наслідки скоєного, спрямували свої дії на їх 

виправлення [2, ст. 137]; 

 забезпечення гарантованого рівня матеріальної допомоги сім’ям, 

соціального, медичного, культурного і побутового обслуговування, 

забезпечення доступності закладів культури та відпочинку для сімей з дітьми 

(театрів, кіно- та концертних залів, баз літнього відпочинку, спортивно-

оздоровчих таборів тощо). 

Запобігання злочинності неповнолітніх — це особливе питання для 

держави, молодь — це наше майбутнє. Тому в сучасних умовах роль державних 

органів, що займаються проблемами дітей та молоді, незмірно повинна 

зростати, оскільки тільки держава може визначити соціальний статус 

неповнолітніх в суспільстві, забезпечити особистості можливість для 

всебічного розвитку, підвищення її загальнокультурного та професійного 

рівнів. 
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У сучасній банківській справі вагоме значення має компетентність 

фахівців у сфері ділових комунікацій. Інтеграція України до світового 

співтовариства та її активна участь у міжнародних заходах зумовила 

тенденцію до підготовки студентів, які б володіли іноземною мовою на рівні, 

який дозволить їм будувати взаємовигідний діалог у ситуаціях професійного 

спілкування. Акцент варто поставити на англійській мові, адже вона набула 

статусу мови міжнародного спілкування.  

Мета роботи. Дослідити чинники впливу на процес формування 

іноземної професійно спрямованої комунікативної компетенції банкіра, 

освоївши яку майбутній фахівець зможе з легкістю виконувати свої посадові та 

професійні обов’язки незалежно від мовного середовища, в якому він 

знаходиться.  

Професійна банківська діяльність вимагає від працівників цієї галузі 

підвищеної зібраності, досконального володіння адекватними прийомами 

спілкування, які дозволяють досягнути позитивного результату і при цьому 

передбачити та мінімізувати можливі негативні наслідки в роботі. Якість 

професійного спілкування безпосередньо впливає на ефективність розв’язання 

складних фахових проблем, налагодження ділових взаємин із клієнтами і 

колегами по роботі. Не рідко ці комунікації відбуваються між партнерами з 

різних країн, тому рекомендації Ради Європи наголошують на створенні умов 

для формування у студентів-банкірів вміння володіти мовними засобами і 

розвитку навичок спілкування, які необхідні для реальних професійних сфер і 

ситуацій, які мають бути конкретизовані відповідно до професійних потреб і 

контекстів [4; 5].  

У ході світових тенденцій виникають певні складнощі, що 

перешкоджають успішному діловому спілкуванню — це розмаїття культур та 
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іноді труднощі сприйняття та адаптація до них. Тут варто говорити про 

психологічну, соціально-культурну та економічну адаптацію. У випадку 

невдалої психологічної адаптації спостерігається низка психологічних реакцій, 

які призводять до депресії, культурного шоку, навіть передчасного повернення 

до своєї країни; у випадку невдалої економічної адаптації результатом буде 

невиконання контракту і також повернення додому, психологічний дискомфорт 

та дуже вірогідне зниження поваги колег. 

Для полегшення процесу адаптації молодого фахівця у будь-якому 

колективі треба навчити його уникати конфліктних ситуацій та долати 

комунікативні бар’єри, ознайомити з нормами й оптимальними зразками 

взаємин із колегами. Мова банкіра має певне суспільне звучання. Тому до неї 

ставляться підвищені умови, зневажання якими негативно впливає на його 

професійний авторитет. Ці вимоги такі: грамотність, зрозумілість, доступність 

сенсу висловів для будь-якої категорії громадян; послідовність, логічна 

стуктурованість вислову, переконливість, правова аргументованість; 

відповідність етичним правилам і нормам, дотримання мовного етикету. Від 

банкіра вимагається широка загальна освіта, інтелект, культура, високі етичні 

якості та професійна майстерність [1].  

Британський дослідник ділових комунікацій М. Орган стверджує, що 

ставлення інших людей до нас тільки на 30 % визначається тим, що ми 

говоримо, і на 70 % залежить від того, як ми говоримо [2]. Тому особливу увагу 

слід приділити мовній компетенції банкірів, яка передбачає формування певних 

умінь:  

— вільно, точно, зрозуміло та обгрунтовано виражатися розмовною і 

професійною мовою, а також вести бесіди на політичні, економічні, 

філософські, історичні та інші теми, набір яких становить коло загальної 

професійної компетентності культурної людини — сучасного фахівця; 

— слухати і чути співбесідника, формулювати питання різних типів у 

гідній для культурної людини формі, подавати доречні репліки, коректно 

вступати в розмову, доповнюючи і розвиваючи тему бесіди або аргументовано 

заперечуючи по суті предмета обговорення; 

— переконувати інших вивіреним словом, досконалою риторикою, 

точною логікою, грамотністю думок та ефективно брати участь у дебатах з 

проблеми, ясно і лаконічно висловлювати власні думки. 

Сформувати зазаначенні вміння можна на основі тривалої практики, а 

також за допомогою спеціальних теоретичних знань [1].  

Щоб сформувати комунікативну компетенцію фахівця необхідно 

навчитися аргументувати думку, тобто знати теорію; читати і розуміти класичні 

твори мовою оригіналу, розвинути в собі вміння розуміти будову твору і задум 

його автора; вправлятися в побудові різного роду усних висловлювань, засвоїти 

навички самостійної творчої роботи з словом та  говорити публічно. 

Інформаційна промова, діалог або ділова бесіда, переговори, інструктаж, 

прес-конференція — це види ділового красномовства. Основними рисами 

ділового красномовстава є: стислість, компактність викладу, економне 

використання мовних засобів; обов’язковість форми; конкретність, офіційність 
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вислову. Для ділового красномовства характерні такі особливості: широке 

використання темінології; наявність особливої фразеології, а також численних 

мовних стандартів — кліше; вживання віддієслівних іменників (на підставі, 

стосовно); використання номінативних пропозицій з перерахуванням; складні 

синтаксичні конструкції; відсутність емоційно-експресивних мовних засобів 

[3]. Такі особливості красномовства ділового світу можуть ускладнити процес 

перемовин з іноземними партнерами і викликати ряд непотрібних проблем. Для 

запобігання виникненню таких ситуацій слід постійно працювати над собою. 

Професійне спілкування та комунікативна компетентність є невід’ємними 

умовами ефективної діяльності фахівця банківської справи. Комунікативна 

компетентність передбачає наявність системи внутрішніх ресурсів, необхідних 

для побудови ефективної комунікативної дії, та виступає синтезом теоретичних 

знань і практичних вмінь майбутніх фахівців банківської справи для вияву 

готовності до професійного спілкування. 
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Сьогодні перед українським суспільством стоїть питання формування 

державності та розбудови правової демократичної держави. Особливої ваги 

воно набирає у контексті нинішнього доволі суперечливого та складного 

соціально-політичного розвитку України та зачіпає абсолютно усі сфери 

людської діяльності: культурну, політико-правову, ідеологічну, соціальну, 

економічну. Тому доволі актуальною є тема саме послідовного розвитку 

громадянського суспільства, що є однією із засад на шляху розбудови 

демократії, утвердження свободи слова. 

Метою роботи є вивчення питання розбудови правової держави в 

контексті філософських аспектів. 
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Поняття «громадянське суспільство» характеризує певний стан 

суспільства, що дозволяє юридично забезпечити на надати політичного захисту 

щодо дотримання прав і свобод осіб. Саме воно може ототожнюватися з 

цивілізованим. 

Держава виступає як публічно-владний інститут, що відіграє керівну роль 

щодо громадянського суспільства. Водночас громадянське суспільство являє 

собою саморегулювальну соціальну систему, що детермінує державу. 

Громадянське суспільство є визначником та рушійною силою, що сприяє 

становленню певних сутнісних характеристик політичної підсистеми. Таким 

чином «громадянське суспільство — це система, яка саморозвивається та 

саморегулюється. Цілеспрямований розвиток суспільства досягається без 

втручання держави як політичної владної сили. В цьому плані воно має власні 

внутрішні джерела саморозвитку, незалежні від держави» [1]. 

Саморегулюючись, громадянське суспільство визначає параметри і межі 

державного втручання, що «об’єктивно зумовлені суспільними потребами, 

волею народу, яку виражають певні структури громадянського суспільства й 

опосередковує та юридично оформляє держава» [1]. 

У різні періоди історичного розвитку людства виникали різні 

інтерпретації ідеї громадянського суспільства. Своє вираження вони знайшли в 

концепціях природного права й суспільного договору XVII—XVIII ст. 

(Ф. Бекон, Т. Гоббс, Дж. Локк, Б. Спіноза, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтеск’є), що 

прагнули надати пояснення сутнісної основи боротьби абсолютної монархії та 

буржуазної демократії. Саме процес перетворення феодальної ієрархічної 

держави в правову, співвідношення політичного й громадянського суспільства 

є предметом соціально-філософського дослідження цього часу. У XIX — перша 

чверть XX ст. відбувається політичне визнання та утвердження ідейного 

панування концепції громадянського суспільства в умовах буржуазних 

революцій. У 20—90-ті роки XX ст. спостерігається «перехід від практичних 

вимог економічної й політичної свободи особи, характерних для попереднього 

періоду, до розширення свобод у сфері культури й мистецтва» [3]. 

Вітчизняна філософсько-правова оцінка поняття громадянського 

суспільства сягає своїм коріння до концепції «соціалістичного громадянського 

суспільства», що містить задані ціннісні критерії та норми демократичного й 

етичного соціалізму. Проте для сучасного трактування властиві елементи 

неоконсервативної ідеології: «про згубність поглинання громадянського 

суспільства державою й політизації всіх сфер громадського життя, про 

необхідність звільнення регіонів від диктату центру, розвитку місцевої влади й 

творчої ініціативи на рівні сільських громад і добровільних об’єднань» [3]. 

Україна сьогодні ідентифікує себе в межах європейського культурного 

простору. Саме це ставить нові вимоги щодо вибору форм і методів 

найефективнішого розв’язання реальних політико-соціальних та державних 

проблем. Сучасне демократичне державотворення в Україні нині потребує 

відповідного демократичного варіанту державного втручання у сферу 

громадянського суспільства з метою коригування його розвитку в правовому 

напрямку [4, с. 17]. 
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Найвищою цінністю сучасної демократичної правової держави є окрема 

людина, її права і свободи, що визначається вище понад інтереси загальні чи 

державні. Ст. 3 Конституції України визначає: «Людина, життя і здоров’я, честь 

і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою 

діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 

обов’язком держави» [2]. Ні держава, ні суспільство не повинні стояти на заваді 

реалізації приватних інтересів, що конкурують у сфері громадянського 

суспільства. Вони мають сприяти становленню суспільної спрямованості 

індивідуальної діяльності, а головне — її соціальної відповідальності. 

«Власність зобов’язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду 

людині чи суспільству» [2, абз. 3 ст. 13]. Конституція має забезпечити баланс у 

взаємовідносинах між державою і громадянський суспільством. 

Саме взаємодія між державою і громадянським суспільством сприяє 

ефективному розвиткові громадян в усіх сферах діяльності: економічній, 

професійній, політичній, соціальній. «Громадянське суспільство потребує 

сильної держави як свого партнера…, що концентрує свою діяльність на 

кількох напрямах (насамперед тих, що стосуються зовнішньої та внутрішньої 

безпеки, забезпечення громадського порядку» [1].  

На шляху до повноцінного розвитку громадянського суспільства є такі 

перепони: централізація, тобто зосередження повноважень, ресурсів та 

відповідальності на центральному рівні державного управління; концентрація, 

що забезпечує зосередження значної частки повноважень у вузького кола 

службовців, при цьому відсутнє делегування повноважень та доволі низька 

ефективність нижчих рівнів системи державного управління; вертикальний 

спосіб спілкування, коли обмін інформацією відбувається не з соціальним 

оточенням, а всередині державної адміністрації; невідповідність між сферами 

повноважень певних органів та спроможністю до виконання завдань; прийняття 

непрозорих рішень відповідно до завуальованих критеріїв, що, на жаль, є 

традиційним для українського суспільства; адміністративне втручання 

абсолютно в усі сфери, особливо, у соціально-політичні та економічні процеси 

[1]. 

Для повноцінної розбудови громадянського суспільства необхідно 

становлення такої системи державного управління, яка б діяла на засадах 

партнерства, захищаючи права і свободи громадян, надаючи можливість для 

розвитку індивідуальних чи колективних інтересів. Це партнерство має бути 

надійним і чесним, а головне — прогнозованим. Звичайно, неможливо не 

зауважити, що сьогодні з особливою гостротою постає питання про зміст і 

спрямування еволюції української державності з урахуванням тих соціальних 

процесів, що відбуваються в середині самого українського суспільства.  
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Вивчення професійної англійської мови студентами нефілологічних 

спеціальностей є важливим аспектом формування їх професійного та 

світоглядного рівня. Сучасні інтеграційні процеси в нашій державі дають 

можливість студентам брати участь у міжнародних конференціях, навчатись 

онлайн, активно спілкуватися зі своїми однолітками за кордоном, а 

найголовніше — працювати у міжнародних компаніях та організаціях з 

іноземним капіталом. Багато науковців-філологів приділили значну увагу 

методам вивчення професійної англійської мови студентами неангломовних 

країн, серед них А. Федоров, Г. Савченко, Л. Котлярова, О. Тарнапольський, 

І. Гришина, С. Гавран, Р. Гарднер, П. Лайдбоун, Дж. Тітер та багато інших.  

Метою роботи є вивчення професійної англійської мови студентами 

нефілологічних спеціальностей на сучасному етапі. 

У сучасному суспільстві вивчення будь-якої мови — це персонально-

відповідальний процес, націлений на власні інтереси та потреби особи, яка 

вивчає мову, і є більш ефективним під час інтерактивного навчання [1, с. 75]. 

Після аналізу опису навчальних дисциплін ряду вітчизняних ВНЗ (з етичних 

міркувань назви ВНЗ не вказуємо), було встановлено, що дисципліна 

«Професійна іноземна мова» (рівень С), у контексті підготовки фахівців 

економічних спеціальностей націлена на формування умінь та навичок 

професійного спілкування іноземною мовою на рівні досвідченого користувача 

(С1).  

У роботі ставимо собі за мету проаналізувати чи оголошена мета 

оволодіти рівнем С1 є досяжною для студентів нефілологічних спеціальностей.  
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Міністерство освіти і науки України планувало, що тести на іспит ЗНО-

2018 з англійської мови будуть відповідати рівням В1 та В2 за CEFR (Common 

European Framework of Reference — Загальноєвропейські компетенції володіння 

іноземною мовою. Це система, розроблена для того, щоб можна було оцінити 

рівень володіння іноземною мовою, шляхом співвідношення навичок певним 

критеріям). Потім рівні В1 та В2 замінили на рівні складності академічний та 

профільний. Фактично, академічний та профільний рівні прирівнюємо до В1 та 

В2. Загальна кількість зареєстрованих учасників на ЗНО-2018 з англійської 

мови склала 89312 осіб, із яких офіційно з’явились на пункти тестування 83953 

особи. Приблизно 73039 особам вдалося подолати поріг «склав/не склав» (19 із 

72 балів). 45,63 % учасників ЗНО-2018 з англійської мови вдалося отримати 

оцінку 150 та вище. Лише 10,76 % від всіх учасників вдалося набрати 182 і 

більше балів. Можемо зробити висновок, що рівень володіння мовою на рівні 

В1—В2 підтвердила менша частина всіх учасників ЗНО-2018 з англійської 

мови [2].  

Під час аналізу навчальних планів деяких економічних ВНЗ, за 

спеціальністю — 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», ми 

зіставили кількість годин виділених для вивчення дисциплін: «Іноземна мова» 

та «Професійна іноземна мова» (або «Фахова іноземна мова»). Виявилось, що 

бакалаври, в основному, вивчають мову на першому курсі в середньому зі 120 

аудиторними годинами і 240 годинами самостійної роботи. Студенти-магістри 

в середньому мають не більше 180 годин професійної англійської мови за весь 

термін навчання. Відповідно до рекомендацій екзаменаційної ради 

Кембриджського університету (UCLES), для оволодіння англійською мовою з 

початківця до рівня С1 в середньому необхідно 800 годин занять аудиторно [3]. 

Більшість викладачів, які готують студентів до складання міжнародних 

екзаменів відзначають, що на кожний рівень необхідно затратити близько 200 

аудиторних годин і 300 годин самостійної роботи студента [4]. Враховуючи, що 

лише меншій частині абітурієнтів вдалося підтвердити рівень володіння мовою 

В1—В2 і те, що дисципліна «Професійна іноземна мова», викладається лише у 

1 і 2 семестрі — можемо зробити висновок, що 120 годин аудиторних занять, 

відведених на вивчення професійної англійської мови на бакалавраті є 

недостатніми для того, щоб студент досяг необхідного рівня оволодіння мовою. 

Таким чином, досягнути поставленої мети — оволодіти англійською мовою за 

професійним спрямування на рівні С1 протягом одного семестру 5-го курсу є 

майже неможливим.  

Варто зазначити і те, що лише в єдиному топовому економічному 

університеті (м. Київ) сумарна кількість годин відведених для вивчення 

англійської мови на бакалавраті за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» складає 1020 годин. Завдяки такому навантаженню у 

студентів є реальна можливість, не лише освоїти базову англійську мову, а й 

вивчити специфічний та вузькоспеціалізований навчальний матеріал 

пов’язаний, безпосередньо, з економікою та управлінням. 

Вважаємо що дисципліна «Професійна іноземна мова» має вивчатись всі 

4 роки із відповідною кількістю годин. Лише тоді буде досягнута головна мета 
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навчання іншомовному спілкуванню, яка полягає в розвитку комунікативної, 

когнітивної, мовленнєвої, інформаційної, соціокультурної, професійної та 

загальнокультурної мовленнєвої компетенцій; розвитку умінь вирішувати 

засобами іноземної мови актуальні для студента завдання спілкування і 

готовності до самостійного й безперервного вивчення англійської мови; 

підготовці студента до професійного спілкування іноземною мовою, 

формуванні у нього таких мовленнєвих навичок і умінь, що дають йому змогу 

після закінчення вишу читати оригінальну літературу за фахом для отримання 

необхідної інформації, формулювати думки іноземною мовою, сприймати мову 

на слух, тобто брати участь в усному спілкуванні іноземною мовою [5].  

Безперервне вивчення англійської мови протягом 4 років бакалаврату, а 

також орієнтація на міжнародні навчальні матеріали та сертифікаційні 

програми із завідома визначеною високою планкою вимог, допоможе 

студентам вийти на якісно-новий рівень володіння та використання іноземної 

мови. 
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Уже досить тривалий період часу питання розвитку громадянського 

суспільства є одними з фундаментальних наукових проблем. Це пояснюється 

тим, що з плином часу та трансформацією наукових поглядів на державу та 

право в різні епохи по-різному визначалась його роль у системі 
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державотворення. На розвиток тих чи інших теорій, шкіл та інститутів розвитку 

громадянського суспільства мали суттєвий вплив історичні події, політичні 

чинники, національні особливості тощо. В Україні ці чинники також здійснили 

свій вплив, тому актуальним вбачається розгляд саме особливостей розвитку 

вітчизняного громадянського суспільства у контексті сучасних 

трансформаційних та глобалізаційних процесів. 

Проблематика розвитку державної влади і громадянського суспільства в 

різні часи розглядалась такими вітчизняними і зарубіжними науковцями: 

В. Бакуменко, В. Барков, Г. Гегель, Т. Гоббс, І. Кант, В. Князєв, А. Колодій, 

М. Кудряшов, Дж. Локк, Н. Макіавеллі, В. Мартиненко, Н. Нижник,                 

Ж.-Ж. Руссо, В. Селіванова, В. Смольков, Ю. Сурмін, М. Требіна та ін. Однак, 

досі не досліджено всі проблеми розвитку та не розроблено єдиного механізму 

взаємодії держави, влади та суспільства, що обумовлював би сталий розвиток 

громадянського суспільства. 

Метою даного дослідження вважаємо вивчення проблем розвитку 

громадянського суспільства в Україні та можливих шляхів їх вирішення. 

Розвиток, у т.ч. сталий розвиток, вважається сьогодні одним з 

пріоритетних напрямів ефективного державотворення. Так, ще у 1992 р. на 

Всесвітній Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-

Жанейро уряди більш ніж 170 країн світу прийняли «Порядок денний на XXI 

століття». Тоді ж було визначене поняття «сталий розвиток» як модель руху 

людства вперед, за якого досягається задоволення потреб нинішнього 

покоління людей без позбавлення такої можливості майбутніх поколінь [1].  

У 1995 році на Всесвітній зустрічі на вищому рівні у Копенгагені серед 

сукупності заходів, спрямованих на формування умов для сталого розвитку 

людства визначено участь громадянського суспільства у розробці та здійсненні 

рішень, що визначають функціонування і добробут суспільства [2]. 

В Україні наразі діє Національна стратегія сприяння розвитку 

громадянського суспільства на 2016—2020 рр. [3], затвердження якої 

зумовлено необхідністю створення державою сприятливих умов для розвитку 

громадянського суспільства, різноманітних форм демократії участі, 

налагодження ефективної взаємодії громадськості з органами державної влади 

та органами місцевого самоврядування.  

Крім вказаної Стратегії питання, що торкаються сталого розвитку 

громадянського суспільства в Україні, розглядаються в таких нормативно-

правових документах: Конституції України (ст. 15 першого розділу містить 

вихідний принцип громадянського суспільства,); Закони України «Про 

громадські об’єднання», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», 

«Про молодіжні та дитячі громадські організації», «Про волонтерську 

діяльність», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію»; 

постанова Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості 

у формуванні та реалізації державної політики». Відповідно, робимо висновок 

про те, шо в Україні створені базові умови для розвитку громадянського 

суспільства. 
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У той же час, дослідження і узагальнення праць [4—9] вказує на 

існування цілої низки проблем у забезпеченні сталого розвитку громадянського 

суспільства в нашій державі, а саме: 

1) досить велика кількість зареєстрованих громадських організацію 

існують фактично тільки на папері без реалізації фактичних значимих дій для 

громадян; 

2) ціла низка громадських організацій створюються під конкретні 

завдання та проекти, що задовольняють інтереси вузького кола осіб; 

3) після досягнення таких інтересів більшість організацій ліквідуються; 

4) досить багато організацій реєструються самими державними 

службовцями для використання в корупційних схемах; 

5) зменшується недовіра населення до громадських організацій через їх 

низьку ефективність діяльності; 

6) діяльність інститутів і організацій громадянського суспільства 

характеризується недостатнім рівнем їх інституційної, фінансової та кадрової 

спроможності; 

7) наявний низький рівень суспільно значущої добровільної активності 

громадян по співпраці з даними організаціями; 

8) рівень взаємної довіри між владою, підприємницькими структурами та 

інститутами громадянського суспільства є низьким; 

9) відчуженість громадян замість солідарної відповідальності за стан 

суспільного розвитку; 

10) низький рівень усвідомлення громадянами механізмів демократії 

участі та самоорганізації у процесі розв’язання суспільних проблем; 

11) відсутність стабільної ефективної демократичної тактики урядування; 

12) несформована громадянська культура, зокрема, низький рівень 

розуміння громадянами таких базових понять, як «громадянське суспільство», 

«демократія», «верховенство права», «поділ влади», «толерантність», 

«консенсус» тощо;  

13) наявність багатоконфесійності і випадки неповаги до прав меншин; 

14) високий рівень суспільної підтримки патерналістського характеру 

держави) 

15) низька активність у застосуванні міжнародних стандартів розвитку 

громадянського суспільства; 

16) низький рівень державної фінансової підтримки наукових розробок у 

напряму підвищення ефективності розвитку громадянського суспільства в 

Україні. 

У той же час, як зазначає А. Кваша з посиланням на [11], «стосовно 

дослідження стану розвитку громадянського суспільства в Україні маємо 

амбівалентну ситуацію: за кількісними показниками (кількість партій, 

громадських організацій, асоціацій тощо) наша країна нібито має розвинене 

громадянське суспільство, а за якісними (рівень впливу партій і громадських 

організацій на суспільні процеси, їх структурно-функціональні показники) 

значно поступається центрально-європейським постсоціалістичним країнам» 

[10, с. 95—96].  
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Вважаємо, що найбільш дієвим шляхом покращення розвитку 

громадянського суспільства в Україні можна вважати саме покращення його 

якісних показників. Для цього громадським організаціям варто налагоджувати 

більш тісну співпрацю з широкими колами населення, зменшуючи увагу до 

дрібних вузькоспеціалізованих груп, впроваджувати активні методи та 

інструменти впливу на владні структури у донесенні до влади інтересів громад.  
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Нові соціально-економічні умови розвитку сучасного суспільства, що 

характеризується процесами модернізації, впровадженням інновацій, поступова 

інтеграція України в європейську та світову спільноту породжують потребу у 

висококваліфікованих фахівцях, які вільно орієнтуються не лише у своїй 

професії, але й мають додаткові знання та вміння, серед яких не останнє місце 

займає рівень володіння іноземною мовою. Висока конкуренція на ринку праці 

змушує вищі навчальні заклади переглянути методику викладання, 

досліджувати та впроваджувати нові підходи до навчання майбутніх фахівців.  

Іноземна — не просто навчальна дисципліна, це нова система мислення, 

новий образ світу, тому що мова — не набір знаків, засіб сприйняття. Говорити 

й розуміти мову — це не питання перекладу, це питання бачення світу. Без 

серйозного стимулу таку задачу не вирішити. 

Ефективність вивчення іноземної мови студентами нелінгвістичних 

спеціальностей у значній мірі залежить від їхньої психологічної готовності 

засвоювати та застосовувати іноземну мову, від уміння долати стереотипи та 

уявлення про свої можливості. Викладачі іноземної мови часто стикаються з 

проблемою неоднозначного ставлення студентів нефілологічних 

спеціальностей до свого предмета та з їхнім мотиваційно-емоційним дефіцитом 

(відсутністю розуміння зв’язку між знанням іноземної мови і майбутньою 

професійною діяльністю). Ось чому сучасні психолого-педагогічні дослідження 

ставлять результативність навчання у пряму залежність від мотивації, причому 

стійка позитивна мотивація здатна зіграти роль компенсуючого чинника, 

навіть, недостатньо високих здібностей у студентів.  

Дослідження проблеми мотивації навчання іноземної мови перебуває у 

фокусі уваги як вітчизняних так і зарубіжних науковців (Л. І. Божович, 

А. К. Дусавицький, М. В. Кушнарьова, А. К. Маркова, М. В. Матюхіна, 

О. О. Паршикова, П. М. Якобсон, J. Dobson, M. Finocchiaro, W. Lee, J. Morley, 

D. Nye, R. Via та ін. ) 

Метою роботи є вивчення проблеми мотивації навчання іноземної мови 

студентами нелінгвістичних спеціальностей. 

Мотивація є пусковим механізмом будь-якої діяльності. Існує зовнішня та 

декілька видів внутрішньої мотивації. Зовнішня мотивація, як правило, націлює 

студентів на досягнення кінцевого результату вивчення. Внутрішня мотивація 

має сильний стимулюючий вплив на процес навчання, який необхідно 

організувати таким чином, щоб студенти на кожному етапі відчували 
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просування до поставленої мети. Крім широко відомої зовнішньої та 

внутрішньої мотивації, в зарубіжній психології розрізняють глобальну, 

ситуаційну та інструментальну мотивацію. Дослідження доводять, що всі види 

мотивації необхідні та важливі у процесі вивченні іноземної мови [1]. 

Визнаючи провідну роль мотивації у вивченні іноземної мови, 

викладачеві необхідно знати методи та принципи, засоби й прийоми її 

формування в умовах навчального закладу. При дослідженні проблеми 

мотивації та пошуку шляхів її формування, недопустимим є спрощення її 

розуміння. Формування мотивації — це не передача викладачем студентові уже 

готових мотивів та цілей навчання, а, насамперед, створення умов для 

виявлення внутрішніх спонук до навчання, самостійне усвідомлення їх 

студентом.  

Існує низка видів мотивації у процесі вивчення іноземної мови: 

комунікативно-стимулююча (визначається на основі потреб у спілкуванні); 

лінгво-пізнавальна (базується на прагненні до пізнання мовних явищ) та 

особистісно-емоційна (залежить від емоційної зацікавленості студента). 

Компонентами мотивації вивчення іноземної мови є професійні, утилітарно-

прагматичні, навчально-пізнавальні, аффіліаційні, соціально-позиційні мотиви, 

а також мотиви уникнення невдач та ідентифікації [2].  

Поміж принципів формування позитивної мотивації студентів 

нелінгвістичного вузу до вивчення іноземної мови чільне місце належить 

принципу цілепокладання (досягнення мети шляхом реалізації відповідної 

психолого-педагогічної технології), особистісно-діяльнісному принципу 

(ставить студента в центр освітнього процесу, зміст якого ґрунтується на 

індивідуальних потребах, інтересах та цілях студента), контекстному 

(наближення освітнього процесу до майбутньої професійної діяльності 

студента), індивідуально-диференційованому (акцент на врахуванні 

індивідуально-психологічних особливостей студентів у процесі навчання); 

принципу комплексності та системності, принципу суб’єктно-об’єктної 

міжособистісної взаємодії (вивчення іноземної мови з високим рівнем 

мотивації — це процес взаємодії та співпраці двох рівноправних суб’єктів 

освітнього процесу — викладача і студента) та принципу діалогічної 

спрямованості спілкування (спілкування у навчально-виховному процесі є 

основною функціональною категорією, спрямованою на вирішення завдань 

навчання, соціально-психологічним забезпеченням виховного процесу, а також 

способом організації взаємодії педагога та студентів).  

Критеріями сформованості мотивації до вивчення іноземної мови, в яких 

відображаються зміни суб’єктивних характеристик студентів у процесі 

навчання (потреб, відносин, поведінки, діяльності), є високий рівень 

заохочення студентів у процес оволодіння іноземною мовою, їхня поведінка 

відповідно до комплексної психологічної дії викладача, практичне 

використання іноземної мови, відсутність антимотивів і різноманітність 

позитивних мотивів вивчення іноземної мови, оптимізація міжособистісної 

взаємодії викладач — студент.  
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Мотивація у вивченні іноземної мови є досить гнучкою системою, 

схильною до змін залежно від низки факторів, тому проблема її формування 

завжди залишається актуальною та потребує постійного вивчення.  
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Створюючи основу здійснення інтеграційних процесів у різних сферах 

суспільного буття, взаємозалежний економічний простір стає творцем нових 

явищ, понять і методів, котрі, відповідно, впливають на якість іншомовної 

підготовки фахівців органів державного управління та адміністрування. 

Метою роботи є дослідження ролі  англомовної освіти як чинника 

підготовки сучасних фахівців сфери управління та адміністрування .  

Питання надання якісної іншомовної освіти є надзвичайно актуальними 

на сучасному етапі розбудови нашої країни, так як у світлі останніх суспільних 

та політичних змін відбувається переосмислення єдиних вимог у межах 

професійної освіти, якості підготовки фахівців та рівня їх конкурентоздатності 

на світовому ринку праці. Робота в сфері державного управління та 

адміністрування  неможлива без вільного володіння іноземною мовою, оскільки 

комунікація на різних рівнях професійної діяльності потребує швидкого 

прийняття ефективних рішень, що базуються на інформації, отриманій з різних 

джерел: інтернет-ресурсів, законодавчих документів, усного спілкування з 

клієнтом, участі у міжнародних семінарах та вебінарах, тренінгах тощо. За 

даних умов з’являється потреба в іншомовній компетентності фахівця у сфері 

управління та адміністрування, який володіє щонайменше двома-трьома 

іноземними мовами, першою з яких є англійська мова як основний засіб 

спілкування у міжнародному світовому просторі. Вибір англійської на роль 

першої мови міжнародного спілкування зумовлений як внутрішніми, так і 
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зовнішніми чинниками. Дослідники відзначають її раціональну будову, 

багатство словникового складу, який дозволяє створювати розгалужені 

терміносистеми. Все це забезпечує англійській мові високий престиж в очах 

мовців, спонукаючи їх до її вивчення. 

Відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти, 

комунікативні мовні компетенції є такими, що забезпечують людині 

можливість діяти, застосовуючи специфічні лінгвістичні засоби. Комунікативна 

мовленнєва компетенція складається з таких компонентів, як лінгвістична, 

соціолінгвістична та прагматична, і реалізується у виконанні різних видів 

мовленнєвої діяльності. 
Для компетентного та висококваліфікованого фахівця, котрий не володіє 

необхідними для його професії компетенціями, за свідченням практики, 

неможлива їх повна реалізація в соціально значущих аспектах діяльності. 

Відповідно, компетентність здобувача освіти є основним якісним показником 

освітнього процесу у вищому навчальному закладі, а її досягнення відбувається 

шляхом здобуття ним необхідних компетенцій. Це фактично і є освітньою 

метою професійної підготовки висококваліфікованого спеціаліста. 

Сучасна соціально-економічна ситуація розкриває перед майбутніми 

фахівцями нові можливості їх самореалізації, яка може імплементуватися не 

тільки через окремі випадки спілкування із зарубіжними колегами та 

партнерами, але й через здійснення професійної діяльності в умовах 

іншомовного суспільства. Враховуючи це, необхідно спрямовувати навчальну 

діяльність здобувачів вищої освіти на формування здібностей реалізації 

професійної діяльності та її результатів засобами іноземної мови, тобто на 

формування іншомовної професійної компетентності. 

Професійно-спрямована іншомовна підготовка здобувачів вищої освіти 

має на меті формування навичок і умінь практичного володіння іноземною 

мовою у сфері фахової діяльності, що  повністю відповідає вимогам сучасного 

українського суспільства і є одним із пріоритетних напрямків професійної 

підготовки сучасного фахівця органів державного управління та 

адміністрування. 

З огляду на це нагальною є потреба дослідження змісту підготовки 

майбутніх фахівців у вітчизняних вищих навчальних закладах, пошуку нових 

способів підвищення якості іншомовної професійної підготовки фахівців у 

сфері державного управління та адміністрування. 

Отже, для поліпшення становища, пов’язаного з проблемою незнання  або 

недосконалого володіння англійською потрібно : оновити  начальні плани 

додипломної професійної підготовки фахівців сфери управління та 

адміністрування, які побудовані за Європейською кредитною трансферно-

накопичувальною системою; розширити різні методи, засоби і форми 

професійної підготовки фахівців сфери управління та адміністрування. 

Необхідно створити нову «українську» систему професійної підготовки 

фахівців сфери управління та адміністрування, яка має використовувати 

найбільш сучасні досягнення. Важливим фактором є упровадження  

англомовного викладання у професійній підготовці фахівців сфери управління 
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та адміністрування, досягнення міжнародних стандартів професійної 

підготовки, інтеграція в європейський освітній простір, що цілком відповідає 

загальній стратегії розвитку освітньої і наукової сфер в Україні. 
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Успішність діяльності суб’єктів господарювання значною мірою 

залежить від стану, наявності й ефективності фінансово-господарської 

діяльності на основі вдосконалення управління виробництвом, створення 

конкурентоздатної продукції та залучення інвестицій. Реалізацію таких завдань 

може забезпечити якісна інформація, яка є основою прийняття управлінських 

рішень. Створення інформаційної системи, яка здатна задовольнити запити 

зацікавлених користувачів є особливо актуальною для підприємств, тому що її 

використання має суттєвий вплив на своєчасність і якість виконання фінансово-

господарської діяльності. 

Дослідженню проблем обліково-аналітичного забезпечення управління 

суб’єктами господарювання різних видів економічної діяльності, визначенню 

його сутності й складових присвятили свої праці такі вчені, як: 

С. П. Барановська, І. А. Бланк, О. М. Брадул, Р. Ф. Бруханський, В. О. Волощук, 

О. Д. Гудзинський, Н. В. Голячук, В. М. Жук, А. Г. Загородній, Т. Г. Камінська, 

М. Д. Корінько, О. А. Кравченко, М. Д. Крамчанінова, Ю. Д. Маляревський, 

Б. Г. Маслов, Є. В. Мних, Т. М. Пахомова, А. А. Пилипенко, М. С. Пушкар, 

І. Б. Садовська, Я. В. Соколов, В. В. Смирнова, Н. А. Тичиніна, Г. Б. Тітаренко, 

Л. В. Усатова та ін. Не применшуючи цінності існуючих досліджень, вважаємо 

недостатньо дослідженими питання, пов’язані зі створенням інтегрованої 

обліково-аналітичної системи. 

Мета статті полягає у систематизації теоретичних аспектів та наданні 

практичних рекомендацій щодо організації обліково-аналітичного забезпечення 

управління фінансовими результатами підприємства. 

Обліково-аналітичне забезпечення як компонент інформаційного 

забезпечення управління підприємством, дає змогу розв’язувати функціональні 

задачі управління, забезпечуючи керівництво повною та достовірною 

інформацією про господарські процеси та зв’язки із зовнішнім середовищем. 

Помилково вважати, що обліково-аналітична система ґрунтується тільки на 

бухгалтерській інформації, оскільки вона є визначальною, проте не єдиною. 

Навпаки, характерною рисою обліково-аналітичного забезпечення як системи є 
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її комплексність, що виявляється через взаємодію інформаційних потоків 

бухгалтерського, оперативного, статистичного обліку та інформації, яка 

формується за допомогою методів фінансового, управлінського та 

стратегічного аналізу. Отже, організацію обліково-аналітичного забезпечення 

управління фінансовими результатами необхідно розглядати як безперервний, 

послідовний процес формування інформаційних потоків, що містить певну 

сукупність стадій та відповідних етапів щодо збирання, оброблення, зберігання 

та передачі інформації [1, с. 855]. 

Щодо нормативно-правової бази України, то в законодавстві не 

розглядається таке поняття, як фінансові результати. Зокрема, у частині 

законодавчих актів з бухгалтерського обліку обґрунтовано лише сутність 

дефініцій «прибуток» та «збиток», а саме, відповідно до НП(С)БО 1, прибуток 

— сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати; збиток — 

перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були 

здійснені ці витрати [2]. 

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку визначають прибуток як 

залишкову суму після вирахування витрат (що включає коригування 

збереження капіталу в разі необхідності) з доходу, а також як будь-яку 

величину, що перевищує суму, необхідну для збереження капіталу на початок 

періоду. Якщо витрати перевищують дохід, залишкова сума є чистим збитком [3].  

Так, у Податковому кодексі України передбачено, що прибуток 

визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового 

результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій 

звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на 

різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу [4, 5].  

Таким чином, досить велика частина науковців ототожнюють поняття 

фінансового результату із категоріями «прибуток» як додатній (позитивний) 

фінансовий результат, а також «збиток» як від’ємний (негативний) результат. 

Відмінності між прибутком та фінансовими результатами зумовлені 

різним складом доходів та витрат, що використовують під час розрахунків, а 

також різним ступенем ідентифікації елементів, що їх формують. Зокрема, 

складові, від яких залежить прибуток, не завжди можуть бути чітко 

ідентифіковані, особливо під час визначення економічного або нормального 

прибутку. На відміну від прибутку, складові фінансових результатів чітко 

ідентифікуються, ведеться їх облік, для їх визначення на рівні кожного суб’єкта 

господарювання існує база об’єктивних даних. 

Обліково-аналітична система є надскладною інформаційною системою, 

якій притаманні особливі властивості. З метою отримання детальної інформації 

про доходи та собівартість реалізованої продукції на підприємствах 

запропоновано розширити їх аналітичні рахунки в межах ринків та форм збуту. 

Ця деталізація дасть змогу виділити найбільш прибуткові та збиткові ринки 

збуту, керівникам спланувати напрями розвитку підприємств. 
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Прoцес фoрмувaння ринкoвих віднoсин спoстерігaється в Укрaїні зa рoки 

її незaлежнoсті. Дaний прoцес супрoвoджується негaтивними явищaми, які 

викликaні недoскoнaлістю ринкoвих мехaнізмів, щo з’являються. Хaрaктерними 

oзнaкaми фінaнсoвoї кризи підприємствa є скoрoчення пoпиту нa йoгo 

прoдукцію, і, як нaслідoк, зниження oбсягів вирoбництвa; зрoстaння 

зaбoргoвaнoсті пoстaчaльникaм, бaнкaм; зaтримки з виплaтoю зaрoбітнoї плaти 

прaцівникaм. Нa сьoгoднішній день кількість тaких підприємств в екoнoміці 

Укрaїни неухильнo зрoстaє. Причoму тенденції бaнкрутствa пoширюються не 

лише нa oкремих суб’єктів гoспoдaрювaння, a й нa цілі гaлузі екoнoміки. 

Aктуaльність цієї прoблемaтики підсилюється прийняттям Зaкoну Укрaїни 

«Прo віднoвлення плaтoспрoмoжнoсті бoржникa aбo визнaння йoгo 

банкрутом», щo регулює питaння фінaнсoвoї сaнaції тa бaнкрутствa 

підприємств. 

Прoблему бaнкрутствa підприємств неoднoрaзoвo дoсліджувaли у свoїх 

прaцях тaкі вчені, як С. Г. Бєляєв, В. І. Кoшкін, A. П. Грaдoв, Б. І. Кузін, 

Г. П. Івaнoв, В. A. Кaшин, Г. Тaль, O. В. Рaєвнєвa, В. М. Aндрєєвa, 

М. М. Берест.  

Метою роботи є вивчення проблеми банкрутства підприємства та 

врегулювання цього питання на законодавчому рівні. 
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Відпoвіднo дo Зaкoну Укрaїни «Прo віднoвлення плaтoспрoмoжнoсті 

бoржникa aбo визнaння йoгo бaнкрутoм» бaнкрутствo — це визнaнa 

гoспoдaрським судoм неспрoмoжність бoржникa — суб’єктa гoспoдaрськoї 

діяльнoсті — віднoвити свoю плaтoспрoмoжність зa дoпoмoгoю прoцедур 

сaнaції тa мирoвoї угoди і пoгaсити підтверджені судoвим рішенням вимoги 

кредитoрів не інaкше ніж через зaстoсувaння ліквідaційнoї процедури [1]. При 

цьoму бoржникoм ввaжaється тaкий суб’єкт підприємницькoї діяльнoсті, який 

не спрoмoжний викoнaти свoї грoшoві зoбoв’язaння після нaстaння 

встaнoвленoгo стрoку їх викoнaння. 

Дo oснoвних причин бaнкрутствa мoжнa віднести: серйoзне пoрушення 

фінaнсoвoї стійкoсті підприємствa, щo перешкoджaє нoрмaльнoму здійсненню 

йoгo гoспoдaрськoї діяльнoсті; істoтнa незбaлaнсoвaність у рaмкaх щoдo 

тривaлoгo періoду чaсу oбсягів йoгo грoшoвих пoтoків; тривaлa 

неплaтoспрoмoжність підприємствa, викликaнa низькoю ліквідністю йoгo 

aктивів; відсутність підтримки з бoку держaви неплaтoспрoмoжних 

підприємств привaтнoї фoрми влaснoсті; недoстaтність кoштів і квaліфікoвaних 

фaхівців для фoрмувaння відoкремлених aнтикризoвих підрoзділів нa 

підприємстві [2, с. 65]. 

Нa свoєму шляху дo пoвнoї неплaтoспрoмoжнoсті підприємствo 

прoхoдить тaкі стaдії зниження екoнoмічнoгo стaну: 1. Прихoвaне бaнкрутствo 

являє собою зoвнішню непoмітність пoгіршення екoнoмічнoгo стaну. Oбсяг 

прoдaж не зменшується, прaцівників не звільняють, aвтoритет підприємствa 

нібито зберігaється. Пoгіршення стaну підприємствa усвідoмлює лише невеликa 

групa фaхівців. 2. Фінaнсoвa нестійкість відрізняється пoрушенням грoшoвих 

пoтoків, нестaчею oбoрoтних кoштів. 3. Явне бaнкрутствo хaрaктеризується 

неспрoмoжністю підприємствa сплaчувaти свoї бoрги. Тут виникaє несумісність 

грoшoвих пoтoків, a тaкoж зoвнішні кoнфлікти з пaртнерaми. Крім явнoгo 

бaнкрутствa рoзрізняють тaкі види бaнкрутствa, як умисне тa фіктивне 

бaнкрутствo. Умисне бaнкрутствo виражається в тoму, щo керівник 

підприємствa aбo влaсник в oсoбистих інтересaх aбo інтересaх інших oсіб 

рoбить підприємствo неплaтoспрoмoжним. Фіктивне бaнкрутствo — це свідoмo 

непрaвдиве oгoлoшення підприємствa неплaтoспрoмoжним для oдержaння від 

кредитoрів відстрoчки плaтежів aбo списaння чaстини бoргів. 

Підставою для порушення справи про банкрутство є письмова заява до 

господарського суду. Боржник має право звернутися до суду з власної 

ініціативи протягом одного місяця. Суд мoже признaчити три типи прoцедур: 

реoргaнізaційні (сaнaційні), ліквідaційні і мирoву угoду між бoржникoм і 

кредитoрoм. Aрбітрaжний суд визнaє бoржникa бaнкрутoм при відсутнoсті 

прoпoзицій прo сaнaцію. У випaдку признaння підприємствa бaнкрутoм суд 

признaчaє ліквідaційну кoмісію. Зaкoн «Прo бaнкрутствo» не пoширюється нa 

юридичних oсіб, які не зaймaються згіднo стaтутaми системaтичнoю 

підприємницькoю діяльністю. 

Щoдo нaслідків визнaння підприємствa бaнкрутoм, тo вoни є тaкі: 

зупиняється підприємницькa діяльність бoржникa; дo ліквідaційнoї кoмісії 

перехoдять прaвa рoзпoрядження мaйнoм бaнкрутa тa йoгo мaйнoві прaвa і 
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oбoв’язки; ввaжaються тaкими, щo нaступили, всі бoрги бaнкрутa; зупиняється 

нaрaхувaння пені і прoцентів нa всі види зaбoргoвaнoсті; мoже бути признaнo 

недійсними угoди пo прoдaжу мaйнa зa три місяці дo мoменту пoдaчі зaяви прo 

признaння бaнкрутoм і дo рoку, дo пoрушення спрaви прo прoдaж мaйнa aбo 

прийняття бoргoвих зoбoв’язaнь, які привели підприємствa дo кризoвoгo стaну. 

Кoшти, виручені ліквідaційнoю кoмісією від прoдaжу мaйнa бaнкрутa, 

спрямoвуються нa зaдoвoлення претензій кредиторів [3, с. 168].  

Слід зaзнaчити, щo є певні нaпрями дій, які сприяють підвищення 

продуктивності діяльнoсті суб’єктів гoспoдaрювaння і уникненню бaнкрутствa 

підприємствa: технoлoгічні нoвoвведення — сучaсні фoрми aвтoмaтизaції тa 

інфoрмaційних технoлoгій спрaвляють вагомий вплив нa рівень і динaміку 

результативного вирoбництвa прoдукції; рівень ефективнoсті викoристaння 

устaткувaння — устaткувaнню нaлежить прoвідне місце в прoгрaмі підвищення 

оперативності вирoбничoї діяльнoсті суб’єктів гoспoдaрювaння; 

кoнкурентoспрoмoжність прoдукції — якість прoдукції і зoвнішній вигляд 

тaкoж є вaжливими чинникaми ефективнoсті діяльнoсті суб’єктів 

гoспoдaрювaння; oргaнізaція і системa — єдність трудoвoгo кoлективу, 

рaціoнaльне делегувaння відпoвідaльнoсті, нaлежні нoрми керувaння 

хaрaктеризують ефективність діяльнoсті підприємствa; Стиль упрaвління, щo 

пoєднує прoфесійну кoмпетентність, ділoвитість і висoку етику взaємoвіднoсин 

між людьми [2]. 

Як бaчимo, Зaкoн, який був пoкликaний впoрядкoвувaти прoцеси 

бaнкрутствa як мехaнізму рефoрмувaння віднoсин влaснoсті тa структурнoї 

перебудoви укрaїнськoї екoнoміки, перетвoрився нa дoдaткoвий фaктoр 

руйнaції її гoспoдaрськoгo кoмплексу. Aле бaнкрутствo — це oдин з ключoвих 

елементів ринкoвoї екoнoміки і інститут рoзвиненoї системи грoмaдянськoгo тa 

тoргoвельнoгo прaвa, це мехaнізм, який дaє мoжливість уникнути кaтaстрoфи тa 

вигіднo рoзпoрядитися зaсoбaми.  
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підприємствa тa oзнaк дій з прихoвувaння бaнкрутствa, фіктивнoгo бaнкрутствa чи дoведення 

дo бaнкрутствa / Нaкaз Міністерствa екoнoміки Укрaїни від 19.01.2006 № 14. 

3. Прaвoвa бaзa з питaнь бaнкрутствa суб’єктів гoспoдaрювaння : збірник 

нoрмaтивних aктів. — Київ : Aтікa, 2000. — 224 с. 
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На сучасному етапі розвитку економіки, підприємства проходять 

перевірки та ревізії у ході яких виявляються порушення законодавства. 

Відповідальність при цьому може застосовуватися не лише до керівника, але і 

до головного бухгалтера, якщо він є відповідальною особою за здійснення 

фінансово-господарської діяльності. Помилкові дані, неправильність 

оформлення первинного документа чи складання фінансової звітності є 

підставою до застосування відповідальності. В окремих випадках, дії 

бухгалтера можуть призвести до негативних результатів як для підприємства 

так і для самої особи. Мова йде про умисне недотримання законодавства, що є 

кримінальним правопорушенням. Тому актуальним є розгляд цього питання в 

розрізі можливих наслідків недбалого ставлення бухгалтера до виконання 

службових обов’язків.  

Метою даної роботи є розгляд основних видів правопорушень, які може 

скоїти бухгалтер і які є підставою до застосування кримінальної 

відповідальності та визначення розмірів штрафних санкцій у разі її виникнення. 

Дослідженням проблем відповідальності бухгалтерів займалися 

українські науковці, серед яких: Бутинець Ф., Стецюк Л., Шарий Т., 

Грибовська Ю. та інші. Незважаючи на їх ґрунтовні дослідження, окремі 

аспекти питання, що стосується кримінальної відповідальності недостатньо 

окреслені в наукових працях і потребують подальшого розгляду.  

Зокрема, Грибовська Ю. зазначає, що кримінальна відповідальність для 

бухгалтера виникає у випадку навмисного ухиляння від сплати податків [1]. 

Розмір штрафів, які виникають у разі вчинення такого правопорушення 

наведено в ст. 212 Кримінального Кодексу України (далі — ККУ) і залежать 

вони від розмірів коштів, що не надійшли до державного бюджету. 

Шарий Т. більше уваги приділяє іншим видам відповідальності 

бухгалтера, а саме матеріальній, дисциплінарній та адміністративній. У ході 

дослідження кримінальних правопорушень керується ст. 209 ККУ, у якій 

говориться, що легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, карається позбавленням волі на строк, який власне залежить від 

розмірів отриманих доходів [2]. 

Дослідження Стецюк Л. присвячені кримінальній відповідальності 

головного бухгалтера. Тому, крім вищенаведених правопорушень, цей 
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науковець наводить наступні, зокрема службове підроблення та недбалість 

працівника [3]. Перше стосується саме підробки документів (складання та 

видача неправдивих документів, наведення неправдивих відомостей) (ст. 366 

ККУ). Друге — недбале ставлення до своїх службових обов’язків, які в 

результаті призвели до заподіяння шкоди державним, громадським та інтересам 

окремих громадян (ст. 367 ККУ).  

Відповідно до ч. 3 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» особисто власник, або особа, уповноважена на 

здійснення керівництва підприємством несе відповідальність за організацію 

бухгалтерського обліку. Водночас, головний бухгалтер відповідає за його 

ведення (ч. 7 ст. 8 згаданого закону), а саме: забезпечує дотримання 

встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і 

подання фінансової звітності у встановлені строки; організовує контроль за 

відображенням на рахунках всіх господарських операцій; забезпечує перевірку 

стану бухгалтерського обліку у представництвах, філіях, відокремлених 

підрозділах підприємства [4].  

Враховуючи все вищесказане, можливо виділити основні види 

кримінальних правопорушень, які застосовуються до головного бухгалтера у 

разі недбалого ставлення до виконання службових обов’язків: 

— легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 ККУ); 

— ухиляння від сплати податків, зборів (ст. 212 ККУ); 

— службове підроблення  (ст. 366 ККУ); 

— службова недбалість (ст. 367 ККУ). 

Отримані результати наочно представлені у табл. 1, де детально 

охарактеризовані види кримінальних правопорушень та їх можливі наслідки. 

Таблиця 1 

Кримінальна відповідальність бухгалтера: 

суть правопорушень та можливі наслідки 
 

Суть правопорушення Можливі наслідки  

1. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом 

Вчинення фінансової операції з коштами, 

одержаними внаслідок вчинення суспільно 

небезпечного протиправного діяння, що 

передувало легалізації доходів, а також 

вчинення дій, спрямованих на приховання 

чи маскування незаконного походження 

таких коштів 

— позбавлення волі від 3 до 6 років; 

— позбавлення права обіймати певні посади 

до 2 років; 

— конфіскація майна. 

Дії, передбачені ч. 1 ст. 209 ККУ, вчинені 

повторно або за попередньою змовою групи 

осіб, або у великому розмірі (кошти на 

суму, що перевищує 6000 НМДГ) 

— позбавлення волі на строк від 7 до 12 

років — позбавлення права обіймати певні 

посади до 3 років; 

— конфіскація майна. 

Дії, передбачені ч. 1 або 2 ст. 209 ККУ, 

вчинені організованою групою або в 

особливо великому розмірі (кошти на суму, 

що перевищує 18000 НМДГ) 

— позбавлення волі на строк від 8 до 15 

років — позбавлення права обіймати певні 

посади до 3 років; 

— конфіскація майна. 

Примітка. Головний бухгалтер не несе кримінальної відповідальності за подання 

центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
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запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

інформації про фінансову операцію, навіть якщо такими діями завдано шкоди юридичним 

або фізичним особам, та за інші дії, якщо він діяв у межах виконання Закону України «Про 

запобігання та протидію легалізації  (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» 

[4]. 

2. Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) 

Умисне ухилення від сплати податків у 

значних розмірах (кошти, що не надійшли 

до державного бюджету у 1000 і більше 

разів перевищують суму НМДГ) 

— штраф від 1000 до 2000 НМДГ або  

— позбавлення права обіймати певні посади 

до 3 років. 

Умисне ухилення від сплати податків у 

великих розмірах (кошти, що не надійшли 

до державного бюджету у 3000 і більше 

разів перевищують суму НМДГ) 

— штраф від 2000 до 3000 НМДГ; 

— позбавлення права обіймати певні посади 

до 3 років. 

Умисне ухилення від сплати податків 

особою раніше судимою за таке 

правопорушення у особливо великих 

розмірах (кошти, що не надійшли до 

державного бюджету у 5000 і більше разів 

перевищують суму НМДГ) 

— штраф від 15000 до 25000 НМДГ;  

— позбавлення права обіймати певні посади 

до 3 років; 

— конфіскація майна 

Примітка. ХХ розділом Податкового Кодексу України передбачено податковий 

компроміс, у разі наявності якого штрафи за несвоєчасну сплату податків не 

накладаються. 

3. Службове підроблення 

Складання та видача неправдивих 

документів, наведення неправдивих 

відомостей, що завдали істотної шкоди 

(шкода, що в 100 і більше разів перевищує 

НМДГ) 

— штраф до 250 НМДГ або  

— обмеження волі до 3 років; 

— позбавлення права обіймати певні посади 

до 3 років. 

Ті самі діяння, якщо вони спричинили тяжкі 

наслідки (наслідки, які у 250 і більше разів 

перевищують НМДГ) 

— позбавлення волі від 2 до 5 років; 

— позбавлення права обіймати певні посади 

до 3 років; 

— штраф від 250 до 750 НМДГ  

4. Службова недбалість 

Неналежне виконання службовою особою 

своїх службових обов’язків через 

несумлінне ставлення до них, що завдало 

істотної шкоди (шкода, що в 100 і більше 

разів перевищує НМДГ) 

— штраф від 250 до 500 НМДГ або  

— виправні роботи до 2 років, або  

— обмеження волі до 3 років, з 

позбавленням права обіймати певні посади 

до 3 років. 

Те саме діяння, якщо воно спричинило 

тяжкі наслідки (наслідки, які у 250 і більше 

разів перевищують НМДГ) 

— позбавлення волі від 2 до 5 років; 

— позбавлення права обіймати певні посади 

до 3 років; 

— штрафом від 250 до 750 НМДГ або без 

такого. 

Примітка. НМДГ — неоподатковуваний мінімум доходів громадян, розмір якого у 2019 

році становить 960,50 грн 

Джерело: складено автором на основі [5]. 

 

Отже, кримінальна відповідальність виникає у разі умисного вчинення 

правопорушення, а бухгалтер — це єдина посада в системі формування 

інформації про бухгалтерський облік, яка може бути притягнена до неї. Від 
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вмінь та обов’язків головного бухгалтера багато в чому залежить розвиток 

всього підприємства. Тому підприємцям варто перебувати у хороших 

відносинах зі своїми працівниками, щоб не допускати можливих кримінальних 

наслідків діяльності. Необхідно пам’ятати, що покарання за вчинений злочин є 

обов’язком державних органів влади. 
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Питання визначення природи механізму розв’язання спорів у рамках СОТ 

залишається в сучасному міжнародному економічному праві одним із 

найгостріших. У вітчизняній та зарубіжній літературі справедливо 

наголошується, що процедура вирішення спорів, закладена в системі ГАТТ-47 

мала більшою мірою політичний, ніж юридичний характер, оскільки не 

існувало детальної процедури вирішення спорів, рішення органу з вирішення 

спорів приймалося шляхом консенсусу, що давало можливість зацікавленій 

стороні блокувати прийняття звіту групи експертів, а також не було можливості 

юридичної перевірки правильності звіту. Зі створенням СОТ більшість цих 

недоліків була виправлена, і механізм розв’язання спорів переведено з 

політичної до переважно юридичної площини, характерним проявом чого є 
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закріплення можливості застосування апеляційної процедури щодо рішень, 

винесених Органом розв’язання спорів (ОРС). Розкриття природи апеляційної 

процедури системи вирішення міжнародних економічних спорів в рамках СОТ 

необхідне з метою більш повного розкриття юридичної природи процедур 

вирішення в міжнародному праві в цілому та міжнародному економічному 

праві зокрема. 

Початок формування нинішньої системи вирішення міжнародних 

економічних спорів в рамках СОТ був покладений невдовзі після Другої 

світової війни під час розробки та прийняття Генеральної угоди з тарифів і 

торгівлі 1947 р. (ГАТТ-47). Механізм вирішення спорів, закріплений ГАТТ-47, 

носив явно виражений позасудовий характер і не передбачав проведення навіть 

арбітражних процедур [2, с. 56]. Процес вирішення спорів складався з двох 

стадій — двосторонніх консультацій та розгляду спору групою експертів. 

Остання створювалася у випадку, якщо сторони не домовилися про 

врегулювання спору під час консультацій, і готувала висновок, який містив 

оцінку спору з точки зору права ГАТТ і мав винятково рекомендаційний 

характер. Після цього висновок групи експертів розглядався на засіданні Ради 

ГАТТ, яка і приймала остаточне рішення по справі. Основними проблемами 

такого розгляду було те, що, по-перше, Рада ГАТТ, розглядаючи висновок, 

нерідко виходила не з формально-юридичних, а політичних міркувань, а по-

друге, рішення Ради ГАТТ приймалося за принципом консенсусу, і якщо хоча б 

одна держава виступала проти затвердження висновку, висновок групи 

експертів не міг бути затверджений взагалі. Все це призвело до того, що 

механізм вирішення спорів за ГАТТ-47 поступово майже повністю втратив 

ефективність [1, р. 77]. Тому одним із першочергових завдань Уругвайського 

раунду, на якому було прийнято рішення про створення СОТ, стояло створення 

більш ефективного механізму вирішення спорів у її системі. В результаті 

роботи цього раунду, як додаток до Марракеської угоди про заснування СОТ 

1994 р., була прийнята Домовленість про правила і процедури врегулювання 

суперечок (ДСУ). 

Процес розв’язання спорів у рамках СОТ умовно можна поділити на три 

основні стадії: консультації, розгляд Групою експертів та розгляд Апеляційним 

органом [3, с. 241]. Запровадження апеляційних процедур у механізмі 

вирішення міжнародних економічних спорів в рамках системи ГАТТ/СОТ 

суттєво вплинуло на порядок вирішення міжнародних торговельних спорів, 

оскільки ГАТТ-47 взагалі не передбачала можливості оскарження висновку 

групи експертів, а сам механізм вирішення спорів нерідко переходив з правової 

чи економічної площин у винятково політичну площину, що нерідко взагалі 

блокувало позитивне вирішення спорів між учасниками ГАТТ-47. 

У випадку, коли сторона спору, який розглядався групою експертів, не 

погоджується зі зробленим останньою висновком, вона вправі до моменту його 

затвердження на засіданні Органом з розв’язання суперечок (ДСБ) подати 

апеляцію. Подання апеляції унеможливлює затвердження остаточного висновку 

групи експертів, і справа передається на розгляд постійно діючого 

Апеляційного органу. На відміну від процесуального законодавства багатьох 
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держав, ДСБ не має права відмовити у прийнятті апеляції з формальних 

підстав. 

Апеляційна процедура як стадія процесу вирішення міжнародних 

торговельних спорів, передбачена Домовленістю про правила і процедури 

врегулювання суперечок, характеризується низкою специфічних ознак, які, з 

одного боку, роблять її подібною до апеляційних процедур, прийнятих у 

процесуальному праві багатьох країн континентальної Європи, а з іншого — 

суттєво відрізняють її від класичного розуміння судової апеляції. 

За загальним правилом, головною метою апеляційної процедури є 

перегляд або скасування судом другої інстанції, рішення, винесеного судом 

першої інстанції. Відповідно до ст. 17 ДСУ апеляційна процедура має таку ж 

мету, оскільки Апеляційний орган СОТ вправі підтримати, змінити або 

відмінити правові міркування та висновки групи експертів, однак на цьому 

спільні риси між апеляційною процедурою в системі СОТ та 

загальнотеоретичним розумінням апеляції вичерпуються [2, с. 66]. 

По-перше, за загальним порядком апеляції, має місце оскарження 

рішення суду першої інстанції після завершення ним розгляду справи по суті, 

до суду другої апеляційної інстанції. Апеляційне ж оскарження, передбачене 

ДСУ, має місце ще до винесення остаточного рішення по суті спору, а саме 

остаточне рішення щодо затвердження звітів як крупи експертів, так і 

Апеляційного органу приймається одним і тим самим органом СОТ, а саме 

ДСБ. Тому порівняно з апеляцією у праві континентальної Європи, має місце не 

скарга на винесене судове рішення, а клопотання про уточнення юридичного 

мотивування проекту остаточного рішення. 

По-друге, апеляційний розгляд у загальнотеоретичному розумінні 

передбачає перегляд судом другої інстанції питань факту та права, які містяться 

у рішенні суду першої інстанції. При цьому сторони спору у більшості випадків 

не мають права подавати суду нові докази чи заявляти нові вимоги. 

На відміну від цього компетенція Апеляційного органу є значно вужчою. 

Апеляція обмежується тими правовими питаннями, які охоплюються у звіті 

групи експертів, і тлумаченнями права, які зроблено групою експертів, 

відповідно питання факту Апеляційний орган досліджувати не вправі. Крім 

того, сторони не можуть наводити нові факти та змінювати свої вимоги, які 

були заявлені при первинному розгляді обставин справи групою експертів. 

Апеляційна стадія у процесі вирішення міжнародного економічного 

спору в рамках СОТ не є обов’язковою, оскільки апеляційний перегляд 

висновку групи експертів може мати місце тільки з ініціативи сторін спору. 

Тим не менше, на більш як дві третини підготовлених групами експертів 

висновків сторонами подаються апеляції [3, с. 243]. 

За результатами розгляду матеріалів справи Апеляційний орган може 

підтримати, змінити або відмінити правові міркування та висновки групи 

експертів. Прийняте Апеляційним органом рішення викладається в окремому 

звіті, який затверджується ДСБ і безумовно приймається сторонами суперечки, 

якщо тільки ДСБ не вирішить шляхом консенсусу не затверджувати звіт 

Апеляційного органу протягом 30 днів після його розповсюдження серед 
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Членів СОТ. Процедура затвердження не обмежує прав зацікавлених членів 

СОТ висловлювати свої міркування з приводу звіту Апеляційного органу, 

однак юридичного значення такі заяви не мають. 

Передбачена Домовленістю про правила і процедури врегулювання 

суперечок апеляційна процедура має характер не класичної апеляції, а способу 

попередньої оцінки об’єктивності правових позицій юрисдикційного органу 

щодо конкретного спору. Рівень ефективності механізму вирішення 

міжнародних економічних спорів в рамках СОТ дозволяє прогнозувати 

поширення подібних процедур і в інших галузях міжнародного права, а також у 

сфері міжнародного комерційного арбітражу. 
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Підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом, яка в повному обсязі набула чинності 1 вересня 2017 році, неухильно 

веде до формування єдиного європейського економічного простору. Проте на 

фоні розвинених європейських країн така асоціація робить нежиттєздатним 

питання національної економічної безпеки. Це пов’язане, перш за все з 

ослабленням ролі держави у вітчизняній економіці в останні роки. У той же час, 

відмовитися від євроінтеграції означає відмовитися від потенційного розвитку 

нашої країни, адже такий розвиток є ключовою передумовою забезпечення 

національної безпеки України, у т.ч. в економічній сфері. Євроінтеграція 

сьогодні стає актуальним процесом, що визначає пріоритетність економічних 

механізмів забезпечення національної економічної безпеки, відтісняючи на 

другий план політичні і стратегічні чинники, оскільки саме економічна сфера 

стає сьогодні пріоритетом світового розвитку.  

Досліджуючи чинну на сьогодні нормативно-правову базу забезпечення 

національної економічної безпеки, варто відмітити, що економічне 

законодавство нашої країни можна з впевненістю назвати одним із найбільш 

нестабільних та найменш досконалих. При цьому навіть перехід до 

міжнародних стандартів ведення господарства проходить подекуди мляво та 

неефективно, що свідчить про значні прогалини у економічному законодавстві, 

починаючи з часів набуття незалежності, коли держава намагалася швидко 

впровадити ринкові умови господарювання. Отже, актуальним на сьогодні 

вбачається розгляд питань удосконалення нормативно-правового забезпечення 

національної економічної безпеки крізь призму інтеграції нашої держави в 

європейський економічний простір. 

Досліджуючи питання нормативно-правового регулювання економічної 

безпеки держави, визначено, що вагомий внесок у даному напрямі зробили такі 

дослідники: Л. Абалкін, О. Барановський, Ю. Бондарчук, З. Варналій, В. Геєць, 
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О. Кириченко, Т. Клебанова, В. Крутов, А. Марущак, В. Мунтіян, 

Є. Олейников, В. Сенгачов, В. Сідак, А. Сухоруков та ін. Проте нестабільність 

вітчизняного законодавства вносить нові суперечності та проблеми 

нормативного регулювання економічної безпеки держави, що потребує 

постійного перегляду та актуалізації пошуку шляхів їх вирішення. 

Метою даного дослідження є аналіз існуючих проблем нормативно-

правового регулювання економічної безпеки держави та пошук шляхів їх 

вирішення. 

Економічна безпека держави не може функціонувати без чинної системи 

законодавства. Теорія права визначає Конституцію як фундамент всієї системи 

законодавства, на якому базуються більш нижчі рівні законодавства. Тобто 

Конституція за своєю природою спрямовує в єдине русло різні форми 

законодавства, об’єднує їх, надає цілеспрямованості й узгодженості розвитку. 

Важливість Конституції та підпорядкування ній інших норм права визначає 

«необхідність вивчення таких норм з метою виявлення загальних правил, що є 

принциповими основами вже конкретнішого правового регулювання» [1, с. 5].  

Первинні конституційні норми, маючи найвищу юридичну силу, 

виступають верхнім рівнем ієрархії системи законодавства в галузі економічної 

безпеки держави.  

У той же час, вдаючись до вивчення спеціального права у галузі 

економічної безпеки держави, слід зазначити, що поряд з Господарським 

кодексом України у сфері забезпечення економічної безпеки суб’єктів 

господарювання існує велика кількість нормативно-правових актів, у той час, 

як правовому регулюванню державної економічної безпеки приділено значно 

менше уваги. У цьому напрямі найбільш значимими можемо вважати:  

1) Закон України «Про Раду національної безпеки і оборони України» — 

визначає правові засади організації та діяльності Ради національної безпеки і 

оборони України, її склад, структуру, компетенцію і функції, у т.ч. у сфері 

забезпечення економічної безпеки держави — через створення умов для 

формування економічної безпеки суб’єктів господарювання [2];  

2) Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження 

механізмів реалізації їх конституційних прав на підприємницьку діяльність, 

особисту недоторканність, безпеку, повагу до гідності особи, правову 

допомогу, захист)» [3];  

3) Закон України «Про національну безпеку України» [4] — основи та 

принципи національної безпеки і оборони, цілі та основні засади державної 

політики, що гарантуватимуть суспільству і кожному громадянину захист від 

загроз;  

4) Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і 

оборони України «Про Стратегію національної безпеки України», цілями 

реалізації якої є «мінімізація загроз державному суверенітету та створення умов 

для відновлення територіальної цілісності України у межах міжнародно-

визнаного державного кордону України, гарантування мирного майбутнього 

України як суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової 
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держави; утвердження прав і свобод людини і громадянина, забезпечення нової 

якості економічного, соціального і гуманітарного розвитку, забезпечення 

інтеграції України до Європейського Союзу та формування умов для вступу в 

НАТО» [5]; 

5) Стратегія сталого розвитку «Україна — 2020» — визначає мету, 

вектори руху, дорожню карту, першочергові пріоритети та індикатори 

належних оборонних, соціально-економічних, організаційних, політико-

правових умов становлення та розвитку України [6]; 

6) Концепція боротьби з тероризмом [7];  

7) Воєнна доктрина України [8] та ін. 

З метою конкретизації норм права у сфері економічної безпеки держави 

діє також ціла низка постанов КМУ. Так, зокрема, Постанова КМУ від 

04.03.2015 № 83 «Про затвердження переліку об’єктів державної власності, що 

мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави» визначила 

стратегічні підприємства і організації для забезпечення узгоджених дій органів 

виконавчої влади щодо запобігання загрозам для економічної безпеки України 

[1, с. 8].  

Водночас погоджуємося з думкою Є. Білоусова, шо «недоліком існуючої 

нормативно-правової бази є відсутність належної уваги з боку законодавця 

щодо забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання на всіх 

рівнях ієрархії управління економікою, що втілюється в практичній відсутності 

відповідних конструкцій правових норм» [9, с. 11]. Тому вважаємо, що сьогодні 

назріла нагальна потреба формуванні дієвої та ефективної системи правового 

регулювання економічної безпеки на всіх рівнях — від господарюючого 

суб’єкта до держави, а завданням вітчизняних дослідників має стати надання 

пропозицій щодо практичного інструментарію забезпечення такої безпеки. 

Доцільно підкреслити, що забезпечення економічної безпеки нашої 

держави здійснюється не тільки відповідно до Конституції України та 

внутрішніх нормативних актів нижчого порядку, а і з урахуванням 

загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, міжнародних 

договорів України, Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами тощо [1, с. 6].  

Ураховуючи той факт, що вищенаведені нормативні документи у напряму 

регулювання економічної безпеки держави приймалися в різні роки існування 

нашої держави різними президентами (з 1998 по 2018 роки), відповідно їх 

політичні курси та зміст реалізовуваної політики позначилися на вмісті 

зазначених нормативних актів, що є однією з причин наявних суперечностей. 

Вважаємо, що основу державної політики, спрямованої на нормативне 

регулювання економічної безпеки держави, повинна становити, передусім, 

збалансована та несуперечлива нормативно-правова база. У зв’язку з цим 

нагальною потребою вважаємо увідповіднення всього законодавства у сфері 

економічної безпеки до тих завдань, які сьогодні вирішуються у цій галузі, 

тобто є актуальними на даний період часу за існуючої суспільно-політичної та 

економічної ситуації. Для цього необхідно здійснити якісний та ретельний 
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перегляд всієї діючої на сьогодні нормативно-правової бази, усунути 

суперечності, що містяться в правових нормах, а також визначити пріоритети 

правового регулювання в сфері економічної безпеки держави.  
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Добробут держави залежить від її законів — ця тема є досить актуальною 

саме в момент відстоювання незалежності нашою країною, яка йде поступом 

демократичних реформ. Держава, маючи свою систему управління, закони, 

конституцію, верхівку влади вибудовує державну політику, спрямовану на 

соціальну розбудову. Ключова роль в цьому процесі належить — законам, що 

покликані врегульовувати відносини людей в суспільстві, створювати 

сприятливі засади для соціального розвитку, дотримання прав і свобод 

громадян, захист їх інтересів. 
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Метою роботи є дослідження системи зв’язків між законодавчою владою 

та добробутом громадян. 

Аргументами на користь того, що соціальне благополуччя громадян 

залежить від законів є такі:  

- закони створюються людьми, а держава — це і є самі люди. 

Держава — це абстрактне поняття, що узагальнює всі види соціальних 

взаємовідносин. Люди створюють свої закони та правила для комфортного 

життя, а відповідно для покращення свого ж добробуту; 

- закони врегульовують відносини людей в соціумі: забезпечують 

захист прав і свобод громадян. Наприклад, за статтею 185 Кримінального 

кодексу України [1] «Таємне викрадення чужого майна (крадіжка) — карається 

штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк 

до трьох років». Цілком закономірним є покарання за скоєні злочини. Тому такі 

закони сприяють дотриманню громадського порядку, захищають майно 

громадян, а це значить — забезпечують добробут громадян; 

— недотримання законів призводить до порушення громадського 

порядку, розбоїв, грабежів та інших суспільно небезпечних діянь. Прикладом 

цього є такі дані країн, де доволі низький рівень правосуддя: 

найнебезпечнішими у цьому плані місцями на землі є Гондурас (82 вбивства на 

рік на 100 тис. населення), Ель-Сальвадор (66 убивств на 100 тис.), Кот-д’Івуар 

(56,9 на 100 тис. жителів), Ямайка (52 на 100 тис.) і Венесуела (49 на 100 тис.) 

[3]. 

Аргументами, що можуть заперечувати зв’язок між добробутом громадян 

та законодавством можуть бути такі: 

- свідома воля громадян. Хоча закон і відіграє вагому роль у 

суспільстві, та все ж не головну. На жаль, більшість людей не боїться 

порушувати закон та йти наперекір всім правилам. Добробут як самих людей, 

так їхньої держави в цілому залежить від них самих, а не від законів, правил, 

які прописані у законодавстві;  

- сумніви щодо якості нормативних актів, які іноді приймаються в 

інтересах певних політичних груп, що у свою чергу породжує у суспільстві 

недовіру. У наш час більшість зневажають закон через значні його недоліки та 

сумніваються в його ефективності. Велику роль у цьому процесі відіграють 

удосконалення правових механізмів створення та засобів реалізації 

законодавства;  

- дотримання за реалізацією законів. Маємо невтішну статистику 

щодо порушення законів абсолютно у всіх сферах суспільного життя. Причому 

порушення як з боку законодавців, так і правової системи. Наприклад, 

журналісти з’ясували, що у Верховній Раді стало «нормою» голосувати за 

відсутніх членів депутатської фракції або групи. На жаль дехто відверто 

показує, що він вище якихось там законів і йому байдуже, яке враження 

викликають такі вчинки. [4].  

Добробут громадян прямо залежить від гармонійного розвитку у єдності 

економічної, політичної та правової систем. Сучасне трактування ефективності 
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законодавства пов’язують із середовищем дії права, під яким розуміють 

взаємодію багатьох складових: стану економіки, політичного режиму, якості 

законодавства, ефективності роботи правових установ. Якщо ці чинники 

ефективно взаємодіють, то формується певне правове середовище, що визначає 

правомірність дій суспільства, як держави, так й індивіда [2]. 

У цьому зв’язку постає питання дотримання й захисту прав людини. 

Важливу роль у цьому процесі відіграє юридично-технічна, адже якість 

законодавства як одна з гарантій правової визначеності. Саме закони 

встановлюють та закріплюють права, свободи й обов’язки особи, визначають 

межі та підстави обмеження прав і свобод державою. «Останнім часом 

моніторингові дослідження науковців і практиків діяльності у сфері 

дотримання прав людини, зокрема в Україні, зосереджуються переважно на 

виявленні й усуненні конкретних порушень прав людини внаслідок 

незаконності (тобто невідповідності закону) втручання держави в реалізацію 

прав і свобод особи» [2]. 

Багатоаспектність питання добробуту держави вимагає багатогранного 

вирішення. Звісно, добробут держави залежить від законодавчої бази, проте 

якість нормативних актів, її упровадження та дотримання прямо залежне від 

волі, бажання самих громадян. Безсумнівно, що пріоритет прав і свобод 

людини та громадянина є одним з головних принципів, проголошених 

Конституцією України. Тому вагоме місце в цьому процесі посідає 

відповідальність держави перед громадянином, що фіксується у законодавчій 

базі, а громадяни повинні суворо дотримуватися законів, що дозволить 

створити забезпечити добробут держави.  
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Доволі часто ми чуємо фразу «Закон, як дишло — куди повернеш, туди і 

вийшло» і виникла вона неспроста. Переважна більшість населення України 

дотримується думки, що всі закони, які ухвалюються Верховною Радою, є 

корисними виключно для олігархів та депутатів. На їхню думку, якщо у тебе є 

гроші, то ти можеш обернути будь-який закон на свою сторону. Таким чином 

багаті крадії уникають покарання та продовжують грабувати країну. Цілком 

логічно постає питання: «Та чи справді це так? Чи будь-який закон можна 

тлумачити, як заманеться?» Саме це і робить доволі актуальним розгляд 

питання про сутність самих законів. 

Метою роботи є визначення поняття «закон» та чи є можливим його 

подвійне трактування. 

Закон — це нормативний правовий акт вищої юридичної сили, прийнятий 

в особливому порядку вищим представницьким органом держави або 

безпосередньо народом, який визначає відправні засади правового регулювання 

суспільних відносин [1]. Закон — це письмовий документ, що може 

прийматися тільки спеціальним органом держави (в Україні це Верховна Рада 

України), або за результатами загальнонародного голосування (референдуму). 

Крім того, він приймається в особливому порядку. У іншому випадку, у разі 

відхилення — може призвести до не чинності закону. Ключовою ознакою 

закону є —  його вища юридична сила, він «сильніший», аніж інші правила, 

інші правові акти. Закон є обов’язковим до виконання всіх людей, що 

знаходяться на території держави, яка його прийняла. В Україні до законів 

належить: Конституція України та кодекси (кримінальний, цивільний, сімейний 

і т. д.) [2].  

Для створення закону є певна спеціальна процедура розроблення і 

прийняття законів — законодавчий процес, який має кілька етапів. Порядок 

прийняття законів України визначено у Конституції України. Тому закон 

приймається не декількома особами чи високопосадовцями, а за певною 

процедурою. Робота над новим законом розпочинається із законодавчої 

ініціативи, потім розгляд запропонованого законопроекту, що, як правило, 

передбачає наукову експертизу — юридичну, фінансово-економічну та ін. 

Можливе проведення наукових конференцій, на яких обговорюють проекти 



Черкаські правові читання 

 

113 

 

майбутніх законів, можливе і всенародне обговорення найважливіших 

законопроектів. Потім розгляд у відповідному комітеті Верховної ради, перше 

читання на пленарному засіданні Верховної Ради України. Таким чином 

документ виноситься на обговорення та розгляд Верховною Радою, ставиться 

на голосування і має бути прийнятий шляхом голосування більшістю від 

конституційного складу народних депутатів. І лише після позитивного 

схвалення подається на підпис Президента. Без бажання більшості депутатів 

ніякий незрозумілий чи несправедливий закон не може бути прийнятим. При 

цьому слід зазначити, що президент має право вето. 

Процедура прийняття законів є доволі прозорою. Будь-який законопроект 

можна знайти на сайті Верховної Ради України та слідкувати за ходом його 

ухвалення. Всі засідання транслюються багатьма каналами телебачення, а всі 

прийняті закони з’являються в шпальтах газет та на офіційному сайті Верховної 

Ради. Це дає змогу всім охочим ознайомитися, чи долучитися до створення (у 

разі всенародного обговорення) документів або внесення змін до них, 

слідкувати, за тим, які вносяться поправки чи приймаються закони.  

Будь-який закон має чітке тлумачення. Для більш повного розуміння 

приймаються підзаконні нормативно-правові акти. Тому трактувати закон по-

своєму не є можливим. Наприклад, підсудний вчинив умисне вбивство. У 

Кримінальному кодексі України стаття 115 чітко прописано, що за умисне 

вбивство підсудному загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі [3]. Скільки б 

адвокат не шукав пом’якшувальних обставин, суддя не може призначити йому 

покарання строком менше ніж 7 років. Бо суддя завжди підпорядковується 

законодавству України. 

Закон є непорушним в будь-якому сенсі. В ісламських державах існує 

чітке дотримання закону, що зафіксований у текстах Корану та Сунни, що є 

джерелами ісламського права упродовж багатьох років. І навіть нині ніхто не 

наважується їх критикувати. Створені ці віровчення та книги, що містять 

законодавчі правила суспільного співіснування та моральні норми, у 600-х 

роках. У сучасному європейському суспільстві вони не мають великого 

застосування, але для ісламських держав — це непорушний закон і нині. 

Незаперечним фактом є те, що більше ніж за тисячу років не постало питання 

щодо об’єктивності чи несправедливості цих законів. Всі громадяни ісламських 

держав сумлінно дотримується їх. 

Порушники закону мають бути покарані незалежно від своїх посад чи 

ролі в законодавчому процесі. Так, після створення 16 квітня 2015 року 

Антикорупційного бюро України — державного правоохоронного органу, який 

має широкі повноваження та має за мету попередження та покарання корупції 

на Україні, було затримано декілька високопосадовців, навіть у залі самої 

Верховної Ради, проведено багато обшуків підприємств та розслідувань 

резонансних справ. Таким чином, особи, що ухвалюють закон — можуть бути 

покараними за його невиконання.  

Проте маємо приклади, коли не лише окремі особи, але й цілі установи чи 

організації порушують закон. Після закінчення 13 жовтня 2018 року 

перехідного періоду щодо реалізації Закону «Про внесення змін до деяких 
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законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової 

інформації» наказ мав запрацювати в повному обсязі. На жаль, на сьогодні 

маємо два загальнонаціональні канали, які не виконують квоту щодо 75 %  

україномовного контенту. Це телеканал «Інтер» і «Україна» за даними 2017 

року [4]. Проте якщо телеканал «Україна» врахував вимоги законодавства і 

розширив україномовний контент, то телеканал «Інтер» і донині виступає 

«проти всіх» і в судовому порядку оскаржує незаконність санкції регулятора.  

Сьогодні в Україні на перший план виходить питання не створення 

законів, а їх реалізації, дотримання всіма громадянами, незалежно від 

соціального статусу, рівня матеріального забезпечення. Кожен громадянин 

повинен усвідомлювати відповідальність за недотримання законів.  
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