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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ОНОВЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

Реформування будь-якої сфери суспільних відносин є скла-
дним і багатовекторним процесом. Складність його полягає в 
тому, що має бути чітко визначено не тільки механізм реалізації 
запланованих перетворень, а й результат, якого буде досягнуто 
після здійснення запланованих заходів. Тому робота щодо реор-
ганізації такої потужної системи, як органи внутрішніх справ 
України, не може полягати у визначенні лише гасел про рефор-
мування без передбачення кінцевої мети її здійснення. Мініс-
терство внутрішніх справ України є багатопрофільним, його ді-
яльність охоплює забезпечення законності та правопорядку в 
державі, виконання важливих державних завдань у правоохо-
ронній та правозабезпечувальній сферах, а також внутрішнє 
управління підпорядкованими органами та підрозділами, вклю-
чаючи підготовку і розстановку кадрів, матеріально-технічне, 
фінансове та інше забезпечення. 

Починаючи з проголошення незалежності України, кожен 
керівник Міністерства внутрішніх справ акцентував увагу на 
нагальності реформування цього відомства. Здійснювалось це з 
обов’язковим посиланням на необхідність перетворення міліції з 
карально-репресивного органу на, так би мовити, сервісну слу-
жбу. Це, по суті, є правильним і доречним, оскільки суспільство 
постійно розвивається, здійснюється переосмислення та пере-
оцінка цінностей і поглядів. Поточні тенденції у розвитку пра-
воохоронних органів ставлять на порядок денний досить прин-
ципові і складні завдання. Проте не варто забувати і той факт, 
що органи внутрішніх справ у всі часи були і залишаються най-
більш важливими органами забезпечення здійснення державної 
влади. Вони забезпечують стабільний розвиток країни,  
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захищають права та інтереси особистості. Без цих органів існу-
вання громадянського суспільства і держави є неможливим. 

Попередні спроби якісно змінити систему здійснювалися 
хаотично, без чітко продуманого державного плану. Багато нау-
кових і практичних напрацювань залишилися незатребуваними. 
І це не випадково, оскільки кожен керівник розробляв концеп-
цію реформування та відповідні структури під себе. Тому всі 
подальші кроки, спрямовані на реформування ОВС України, 
мають бути виваженими, законодавчо обґрунтованими та відпо-
відати вимогам сьогодення. І справа не у змінах назв чи реорга-
нізації наявних структур, а в загальній спрямованості роботи. 
Якщо раніше головним завданням міліції було захищати держа-
ву, хоча часто забувалось, що громадяни – це і є держава, то те-
пер соціальна спрямованість адміністративної діяльності органів 
внутрішніх справ повинна вийти на перший план. 

На сьогодні з метою законодавчого забезпечення діяльності 
органів внутрішніх справ України розроблено низку законопро-
ектів та інших документів. Зокрема, на розгляд Верховної Ради 
України подано проект закону України «Про органи внутрішніх 
справ України», два схожі законопроекти «Про Національну по-
ліцію» та кардинально протилежний їм законопроект «Про по-
ліцію і поліцейську діяльність», затверджено Стратегію розвит-
ку органів внутрішніх справ України, Концепцію першочерго-
вих заходів реформування системи Міністерства внутрішніх 
справ, прийнято ряд постанов та наказів тощо [1–3]. Необхід-
ність реформування системи органів внутрішніх справ не ви-
кликає жодних сумнівів. Наявність кількох варіантів «поліцей-
ських» законопроектів свідчить про те, що законотворці нама-
гаються довести систему до ладу. Однак, на наш погляд, ці 
намагання в основному є ситуативними, не системними, супере-
чливими та не відповідають положенням, які було сформульо-
вано у Концепції реформування та Стратегії розвитку, котрі та-
кож не є досконалими. 

Це пов’язано з тим, що на сьогодні можна констатувати до-
сить невисокий рівень правової культури в українському зако-
нотворенні. Такий висновок стає очевидним, якщо поглянути на 
самі закони, що приймалися в державі. 
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Безперечно, саме закони мають визначати вектор розвитку 
конкретної сфери, пропонувати алгоритм дій, містити норми 
найбільш загального характеру, які згодом будуть конкретизо-
вані у підзаконних актах, і, врешті-решт, закони, процес їх тво-
рення повинні бути взірцем для міністерств та відомств з питань 
правотворчої діяльності [4, с. 21]. Але в умовах сьогодення має-
мо ситуацію, коли все частіше населення звертає увагу на не-
професіоналізм представників правотворчої діяльності, їх необі-
знаність у конкретній сфері, бажання лобіювати власні інтереси 
та недалекоглядність народних обранців. 

Тому законодавче забезпечення реформування ОВС Украї-
ни повинно розроблятися не самими лише представниками ор-
гану законодавчої влади, а й із залученням великої кількості 
експертів, науковців, з урахуванням громадської думки, аналізу 
національного та зарубіжного досвіду тощо. До того ж трансфо-
рмація правоохоронних органів має здійснюватись у рамках за-
гальнонаціонального процесу реформування всіх органів вико-
навчої влади та з урахуванням єдиної процедури. 

Необхідність масштабності цього процесу пов’язана з тим, 
що органи внутрішніх справ не є ізольованими, вони перебува-
ють у постійній взаємодії з представниками усіх гілок влади, а 
така співпраця потребує якісного законодавчого врегулювання. 

Як зазначалося вище, самі лише популістські заклики до 
реформування системи призводять до браку політичної волі, а 
відсутність нормативної бази – до короткострокових пріорите-
тів, які не в змозі охопити усю низку нагальних проблем. Як на-
слідок, бачимо спроби реформувати органи внутрішніх справ 
України в найкоротші строки без належного практичного і тео-
ретичного обґрунтування, організаційного та матеріального за-
безпечення, що призводить до утопічності цього процесу. 

Викладене дозволяє зробити такі висновки: 
1) реформування органів внутрішніх справ є необхідним 

(його підтримують як представники влади і громадськість, так і 
самі працівники органів внутрішніх справ); 

2) реформування ОВС України має здійснюватися у 
контексті загальнодержавної трансформації та перетворень (це 
надасть можливість органам внутрішніх справ перебувати у 
постійній взаємодії з іншими органами державної влади і 
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психологічно підготувати населення до сприйняття реформ та їх 
адаптації); 

3) існує нагальна потреба у виробленні єдиної політико-
правової та принципової політики реформування ОВС; 

4) обов’язковим є законодавче забезпечення реформування 
ОВС (що надасть системності цьому процесу, визначеності, 
координації, контрольованості та забезпечення необхідними ре-
сурсами). 
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Зважаючи на сучасний етап реформування системи право-
охоронних органів в Україні, надзвичайно актуальним є розроб-
лення ефективної державної політики у правоохоронній сфері, 
що дозволить досягти зниження рівня криміналізації суспільства 
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та підвищити рівень правової культури населення. Державна по-
літика у правоохоронній сфері повинна бути спрямована на ви-
значення конкретних орієнтирів функціонування системи право-
охоронних органів в Україні, містити концептуальні ідеї, які ви-
ходять з об’єктивних інтересів та потреб громадян, суспільства 
та держави, що сформувалися на даному історичному етапі.  

Основною метою державної політики у правоохоронній 
сфері має бути створення такої моделі стану функціонування 
правоохоронної сфери, за якої можливо буде привести діяль-
ність відповідних правоохоронних органів у відповідність до 
кращих світових стандартів забезпечення прав і свобод людини 
та внутрішньодержавних потреб, Одним із важливих напрямів 
державної політики у правоохоронній сфері повинна стати оп-
тимізація системи завдань і функцій правоохоронних органів, 
приведення структури та чисельності зазначених органів у від-
повідність до вимог Європейського Союзу, забезпечення соціа-
льно-сервісного характеру їх діяльності, вдосконалення системи 
нормативно-правових актів, які регламентують специфіку забез-
печення правопорядку в державі, тощо. У зв’язку з цим розробка 
та прийняття нового закону України «Про органи внутрішніх 
справ» є надзвичайно важливим та актуальним завданням. 

На сьогоднішній день у Верховній Раді України зареєстро-
вано проект закону України «Про органи внутрішніх справ» (ре-
єстраційний номер 2561 від 06.04.2015). Цей законопроект 
спрямований на створення в Україні системи органів внутрішніх 
справ за світовими та європейськими стандартами у цій сфері. 
Вивчення зазначеного проекту дало нам змогу сформулювати 
деякі зауваження та пропозиції. 

1. Представлений законопроект не дає уявлення про цілісну 
систему органів внутрішніх справ (не визначено структуру ор-
ганів внутрішніх справ із чітким розподілом закріплених за від-
повідними органами та підрозділами функцій). 

2. З метою чіткого визначення адміністративно-правового 
статусу органів внутрішніх справ доцільно було б закріпити в 
окремих статтях законопроекту завдання, функції та повнова-
ження органів внутрішніх справ як цілісної системи органів ви-
конавчої влади, на які покладається обов’язок щодо формування 
та реалізації державної політики у сфері внутрішніх справ. 
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3. Відповідно до Стратегії розвитку органів внутрішніх 
справ України (затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 22.10.2014 № 1118-р) одним із принципів реформу-
вання системи органів внутрішніх справ визначено деполітиза-
цію, тобто мінімізацію політичного впливу на діяльність персо-
налу. У зв’язку з цим було б доцільно доповнити статтю 3 «Зага-
льні принципи діяльності органів внутрішніх справ» пунктом 4, 
який викласти у такій редакції: 

«В органах внутрішніх справ не допускається створення і 
діяльність організаційних структур політичних партій. При ви-
конанні службових обов’язків особовий склад органів внутрі-
шніх справ України не залежний від впливу будь-яких політич-
них організацій та не повинен керуватися власними ідеологіч-
ними переконаннями». 

4. Певні зауваження виникають щодо змісту розділу ІІ «Ор-
ганізація діяльності органів внутрішніх справ». Так, зокрема, не 
зрозуміло, чому автори законопроекту, наводячи у відповідних 
статтях визначення понять «Національна гвардія України», 
«центральні органи виконавчої влади», «Міністерство внутрішніх 
справ України», не надають визначення Головного центру надан-
ня сервісних послуг. У зв’язку з тим, що в законопроекті (стаття 4 
«Система органів внутрішніх справ») уведено новий елемент сис-
теми органів внутрішніх справ – Головний центр надання сервіс-
них послуг, цим нормативно-правовим актом необхідно хоча б 
частково визначити його правовий статус та компетенцію. Також 
слід звернути увагу, що в законопроекті не визначається органі-
заційна структура й інших суб’єктів системи органів внутрішніх 
справ, що з точки зору юридичної техніки є не зовсім правильним. 

5. Поза увагою розробника залишилися питання прав та 
обов’язків працівників органів внутрішніх справ; застосування 
заходів примусу; соціальних гарантій працівників органів внут-
рішніх справ. 

6. У запропонованому законопроекті не визначено призначен-
ня Національної поліції та коло функцій, які на неї покладаються. 

7. Регулятивна складова зазначеного законопроекту спрями-
вана на врегулювання внутрішньоорганізаційних відносин, при 
цьому зовнішні відносини, тобто відносини, пов’язані безпосеред-
ньо з реалізацією правоохоронної функції, залишились поза увагою. 



Актуальні проблеми адміністративно-правового забезпечення  
діяльності органів внутрішніх справ України. Харків, 2015 

 16 

8. Складається уявлення, що зміст представленого законо-
проекту – це положення про Міністерство внутрішніх справ 
України, проте, як зазначають автори законопроекту, Міністер-
ство внутрішніх справ України є одним із складових елементів 
системи органів внутрішніх справ. У зв’язку з цим доцільно було 
б у законопроекті розкрити повноваження кожного органу, що 
входить до системи органів внутрішніх справ. 

9. Доцільним вважається доповнення статті 12 «Кадрове 
забезпечення» окремим пунктом, положеннями якого необхідно 
передбачити, що «підготовка, перепідготовка, підвищення ква-
ліфікації спеціалістів для органів внутрішніх справ України 
здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 
та інших законодавчих актів на базі навчальних закладів МВС 
України. Особи, які вперше призначаються на посади рядового і 
начальницького складу органів внутрішніх справ України, в 
обов’язковому порядку проходять спеціальне професійне на-
вчання або перепідготовку». 

10. Стаття 12 «Кадрове забезпечення» встановлює підготов-
ку спеціалістів за трьома рівнями, але в законопроекті освітньо-
кваліфікаційний рівень встановлений тільки для початкового – 
«молодший спеціаліст», залишилось відкритим питання стосов-
но другого і третього рівнів. 

Підсумовуючи викладене вище, хотілося б зазначити, що 
органи внутрішніх справ зазнають постійних змін та розвитку 
відповідно до умов розвитку сучасного українського суспільст-
ва. Поряд з виконанням основних та звичних завдань, покладе-
них на них, – боротьба зі злочинністю, охорона громадського 
порядку – у світлі орієнтації України на європейські цінності 
з’являються нові напрями діяльності, які пов’язані з реалізацією 
сервісної функції правоохоронних органів держави. Подібні те-
нденції у розвитку органів внутрішніх справ України можна 
вважати одним з елементів удосконалення їх діяльності. 

Таким чином, зважаючи на сучасний етап реформування си-
стеми правоохоронних органів України, зокрема органів внут-
рішніх справ, прийняття закону України «Про органи внутрі-
шніх справ України» створить необхідні умови для розбудови 
демократичної правової держави, успішного перебігу розпоча-
того процесу реформування правоохоронних органів у цілому та 
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системи органів внутрішніх справ зокрема, для підвищення ефе-
ктивності діяльності усієї системи органів та підрозділів внут-
рішніх справ, дотримання законності і правопорядку на терито-
рії всієї держави та її окремих регіонів, беззастережного  
забезпечення прав, свобод і законних інтересів людини та гро-
мадянина, підвищення рівня їх особистої безпеки. 

Одержано 21.03.2015 
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Ігор Анатолійович АРТЕМЕНКО, 
кандидат юридичних наук, доцент,  
докторант Одеського державного університету внутрішніх справ 

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО 
ПРОЦЕСУ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 

В умовах сьогодення є потреба у перегляді основні підходів 
до сутності адміністративного процесу та визначенні в ньому 
місця процесуальних адміністративно-деліктних відносин. 

Загалом, змістом адміністративно-деліктних відносини є: 
розгляд і вирішення адміністративних справ, пов’язаних із вчи-
ненням адміністративних правопорушень та порядок притяг-
нення правопорушників до адміністративної відповідальності 
відповідно до Кодексу України про адміністративні правопору-
шення України [1] чи застосування заходів адміністративного 
припинення [2, с. 391]. 

Адміністративно-деліктний процес має специфічні ознаки, 
характерні лише для нього, а саме: особливість матеріально-
правових норм і матеріально-правових відносин, впровадження 
яких реалізується завдяки даному процесу; специфіка процесуа-
льних норм та процесуальних відносин, які є його змістом; харак-
тер розглядуваних справ та юридичні наслідки їх розв’язання [3, 
с. 70]. Така особливість пов’язана з тим, що нормативною підста-
вою адміністративної відповідальності, окрім КУпАП, є також 
ціла низка нормативно-правових актів, зокрема: Повітряний ко-
декс України [4, ст. 126–130], Водний кодекс України [5, ст. 110], 
Митний кодекси України [6, ст. 319–406], Кодекс цивільного за-
хисту України [7, ст. 140], закон України «Про відповідальність 
за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» [8] та ін.  
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Звернемо увагу до напрацювань вчених, які займалися зазна-
ченими питаннями. Так, Р. В. Миронюком, зазначає, що адмініст-
ративно-деліктний процес слід розглядати в межах адміністрати-
вно-процесуального права тільки з методологічної точки зору, як 
будь-яку іншу процесуальну діяльність, здійснювану суб’єктом 
владних повноважень [9, с. 17]. В свою чергу Е. Ф. Демський вка-
зує, що слід поставити питання про формування адміністративно-
деліктного права за зразком кримінального права України, оскі-
льки адміністративно-деліктне право теж регулює певні відноси-
ни, має свій предмет і метод регулювання, що можуть істотно 
відрізнятися від предмета адміністративного права [10, с. 41]. 
М. В. Завальний, робить висновок, що адміністративно-деліктний 
процес – це підгалузь адміністративно-деліктного права, яка ре-
гулює процесуальний порядок реалізації адміністративної відпо-
відальності за порушення норм адміністративного права [11, 
с. 145]. Дещо відрізняється позиція С. С. Гнатюка, який розуміє 
адміністративно-деліктний процес як інститут адміністративно-
процесуального права, який об’єднує у своїх межах провадження, 
котрими встановлено процесуальний порядок реалізації адмініст-
ративної відповідальності за порушення норм права [12, с. 139]. 
На необхідності виділення в адміністративно-правовій сфері 
окрему групу відносин, які потребують окремого адміністратив-
но-правового режиму впливу, в залежності від цільового призна-
чення, процесуальної форми здійснення, підстав і порядку виник-
нення, зміни та закінчення, правового положення їх учасників та 
використання ними засобів реалізації правосуб’єктності, вказує 
С. Д. Хазанов. Наведена група відносин названа адміністратив-
но-деліктною, і такою, що створює окрему підгалузь адміністра-
тивно-деліктне право [13, с. 53]. Зважаючи на те, що адміністра-
тивно-деліктне право складається із двох частин: матеріальне 
адміністративно-деліктне право та процесуальне адміністратив-
но-деліктне право, Ю. М. Старилов вказує, що теорія адмініст-
ративно-деліктного процесу має право на існування та розвива-
ється в розрізі того, що він являє собою правоохоронну і контро-
льно-наглядову діяльність, яка здійснюється в нормативно-
встановленому порядку. Адміністративно-деліктний процес реа-
лізується великою кількістю його суб’єктів з приводу розв’язання 
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індивідуально-конкретних справ в сфері публічного управління 
із застосуванням адміністративного примусу і у зв’язку із цим не 
відноситься до адміністративного процесу який розуміється, як 
здійснення адміністративного судочинства [14, с. 53].  

Підсумовуючи, слід наголосити, що на сьогодні є теоретич-
ні та практичні передумови для формування та розвитку адміні-
стративно-деліктного права та виокремлення в рамках останньо-
го адміністративно-деліктного процесу. 
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громадської безпеки та кримінальної міліції у справах дітей 
Харківського національного університету внутрішніх справ 

ЗАКОНОДАВЧІ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ 
ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ (ПРОЕКТ 

ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО НАЦІОНАЛЬНУ ПОЛІЦІЮ», 
ПІДГОТОВЛЕНИЙ ДКЗ МВС УКРАЇНИ 24.12.2014) 

Необхідність прийняття закону України «Про Національну 
поліцію» не викликає жодних сумнівів. Це зумовлено потребою 
в оновленні структури органів внутрішніх справ та приведенні її 
у відповідність до вимог сучасності та європейських стандартів 
у цій сфері. Зокрема, мова йде про удосконалення існуючої сис-
теми прийняття управлінських рішень, усунення дублювання 
функції різними підрозділами, підвищення відповідальності ке-
рівників підрозділів за виконання покладених на них обов’язків, 
удосконалення процесу підготовки особового складу та налаго-
дження ефективної взаємодії з населенням. Також важливого зна-
чення набуває приведення чисельності органів внутрішніх справ, 
зокрема поліції, у відповідність до рекомендацій Організації 
Об’єднаних Націй (222 поліцейських на 100 тис населення). Ви-
рішення цих та інших завдань у результаті має призвести до за-
безпечення належного рівня законності та правопорядку в держа-
ві та окремих її регіонах, підвищення ефективності виконання 
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працівниками поліції покладених на них обов’язків та підви-
щення існуючого рівня довіри населення до правоохоронних 
органів.  

Одним із кроків у цьому напрямі має бути розробка нової 
нормативно-правової бази. Сьогодні розроблено два проекти 
закону України «Про Національну поліцію» (один із них підго-
товлено ДКЗ МВС України, другий – народним депутатом 
Ю. В. Луценком) та один проект «Про поліцію та поліцейську 
діяльність» (підготовлений народними депутатами В. В. Чума-
ком, О. І. Сироїд та ін.). Зазначені законопроекти зареєстровані 
як альтернативні. Їх метою є визначення ключових засад діяль-
ності органів поліції, завдань та кола повноважень Національної 
поліції, її структури та правового статусу працівників поліції.  

Проте, незважаючи на однакову мету, що поставлена перед 
зазначеними законопроектами, між ними існує низка принципо-
вих відмінностей. Якщо проекти закону «Про Національну по-
ліцію» за своїм змістом практично ідентичні між собою з незна-
чним доопрацюванням окремих положень у варіанті, запропо-
нованому Ю. В. Луценком, то між ними та законопроектом 
«Про поліцію та поліцейську діяльність» існує низка відміннос-
тей як за самою структурою документу, так і за змістом. 

Перш за все хотілося б звернути увагу на схожість поло-
жень проекту закону «Про Національну поліцію» із діючим на 
сьогодні законом України «Про міліцію». Можливо зважаючи 
на прагнення побудувати якісно нову систему органів внутрі-
шніх справ, зокрема оновлення підходів до організації діяльнос-
ті поліції як провідного органу внутрішніх справ, було б більш 
доцільно не брати чинний на сьогодні Закон за основу, а лише 
використати найбільш ті його здобутки, що були найбільш ефе-
ктивно апробовані на практиці. 

Певні зауваження викликає запропонована структура полі-
ції, одним із складових якої визначено транспорту поліцію. Від-
повідно до Стратегії розвитку органів внутрішніх справ України 
(затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
22.10.2014 № 1118-р) одним із кроків у напрямі перерозподілу 
та скорочення чисельності персоналу є реорганізація підрозділів 
транспортної міліції з передачею їх функцій територіальним ор-
ганам Національної поліції. У зв’язку з цим незрозуміло, на яких 
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підставах транспортна поліція повинна входити до структури 
Національної поліції в якості окремого структурного підрозділу. 
Аналогічне зауваження виникає і щодо дорожньої поліції. 

У законопроекті закріплено порядок призначення керівниц-
тва Національної поліції як на загальнодержавному, так і на ре-
гіональному рівнях. Проте, у рамках законопроекту також пе-
редбачено особливий порядок призначення на посади керівників 
поліції громадської безпеки. Порядок призначення керівників 
інших структурних підрозділів, що входять до структури Націо-
нальної поліції, в рамках даного законопроекту не визначено. 
Що стосується законопроекту, підготовленого Ю. В. Луценком, 
то його нормами, крім призначення на посади керівників поліції 
громадської безпеки, також встановлено аналогічний порядок 
для призначення керівників дорожньої поліції. Зрозуміло, що 
саме ці структурні підрозділи найбільш тісно контактують з на-
селенням під час підтримання правопорядку та протидії право-
порушенням, проте, необхідно на законодавчому рівні врегулю-
вати порядок призначення керівників усіх структурних підроз-
ділів, що входять до системи Національної поліції, з метою 
уникнення різночитань закону. 

Незважаючи на те, що нормами законопроекту встановлено, 
що призначення керівництва Національної поліції загальнодер-
жавного та регіонального рівнів здійснюється за результатами 
конкурсу на зайняття вакантних керівних посад, у проекті нор-
мативно-правового акта відсутня згадка про конкурсні комісії, їх 
склад, процедуру розгляду кандидатів на посаду. Можливо це 
планується визначити на рівні відповідного відомчого норматив-
но-правового акту, проте на мою думку, це обов’язково повинно 
бути враховано саме на рівні закону, а не на відомчому рівні. 

Особливої уваги потребує така новація законопроекту як зго-
да на провокацію хабара осіб начальницького складу при призна-
ченні їх на посади. У законопроекті визначено, що створення та-
кої ситуація обов’язково повинно здійснюватися відповідно до 
законодавства України. Проте це питання потребує доопрацю-
вання, зокрема в частини визначення підстав здійснення такої 
перевірки, оскільки на законодавчому рівні такий механізм ще 
знайшов свого детального закріплення. Також слід звернути ува-
гу, що у переліку прав та обов’язків працівників поліції відсутня 
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згадка про необхідність працівника поліції дати згоду на прово-
кацію хабара. У законопроекті також не передбачено, яким чи-
ном результати перевірки працівника повинні бути використані 
під час призначення його на посаду.  

Також хотілося б зазначити, що в законопроекті поза ува-
гою залишився порядок налагодження взаємодії поліцейських 
підрозділів з іншими органами та підрозділами внутрішніх 
справ. У зв’язку з цим хотілося б зазначити, що важливим пока-
зником ефективності виконання органами внутрішніх справ по-
кладених на них обов’язків є наявність дієвого механізму взає-
модії органів та підрозділів, що входять до їх структури. Дії усіх 
органів та підрозділів повинні бути узгоджені за своєю метою, 
місцем та терміном проведення відповідно до компетенції кож-
ного суб’єкта. Конструктивно налагоджена взаємодія суб’єктів 
реалізації правоохоронної функції держави як невід’ємна функ-
ція процесу управління є необхідною передумовою забезпечення 
правопорядку в державі та її окремих регіонах. Саме завдяки вза-
ємодії відповідних поліцейських підрозділів з іншими органами 
та підрозділами внутрішніх справ буде побудовано ефективний 
алгоритм погоджених дій, що буде враховувати усю специфіку 
оперативної обстановки, використовувати сили, засоби, форми та 
методи, що є в розпорядженні інших учасників взаємодії. 

Ще одним моментом, який потребує додаткової уваги, є те, 
що у законопроекті не визначено повноваження Міністра внут-
рішніх справ України щодо управління органами поліції, а та-
кож повноваження керівників регіонального рівня.  

Недостатньо повно у запропонованому законопроекті ви-
значено процедуру здійснення контролю та нагляду за діяльніс-
тю Національної поліції. Основними суб’єктами зовнішнього 
контролю визначено Верховну Раду України, Президента Укра-
їни, Кабінет Міністрів України. Що стосується суб’єкта внутрі-
шнього контролю, то ним є Міністр внутрішніх справ України.  
Нагляд за додержанням законності у діяльності Національної 
поліції здійснюють Генеральний прокурор України і підлеглі 
йому прокурори. Проте механізм здійснення контрольних та 
наглядових повноважень відсутній. 

Особливої уваги потребує така новація законопроекту як 
включення до числа заходів державного примусу заборони  
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зайтися певними видами діяльності. Ця пропозиція є певною 
мірою дискусійною, оскільки у законопроекті не визначено під-
стави, умови та особливості цього виду примусу. Що стосується 
інших видів державного примусу, запропонованих у законопро-
екті, то їм присвячено відповідні статті. 

Недостатньо уваги приділяється розкриттю специфіки про-
фесійної підготовки працівників поліції. У законопроекті лише 
визначено, що підготовка фахівців у вищих навчальних закладах 
Міністерства внутрішніх справ України здійснюється згідно ко-
нтракту, який укладається між навчальним закладом, головним 
управлінням, управлінням Міністерства внутрішніх справ Укра-
їни в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та 
Севастополі, на транспорті та громадянином України. 

Незважаючи на те, що законопроект має назву «Про Націо-
нальну поліцію», в його структурі наявна значна кількість ста-
тей, що замість Національної поліції містить термін «органи 
внутрішніх справ». У зв’язку з цим законопроект потребує сти-
лістичного доопрацювання. 

Одночасно необхідно провести детальний аналіз чинного 
законодавства та визначити законодавчі акти, до текстів яких 
необхідно підготувати відповідні зміни й доповнення у разі 
прийняття даного законопроекту. Обсяг останніх уявляється до-
сить великим, оскільки до них слід віднести низку кодексів, за-
кони, що регулюють діяльність центральних органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування, закони правоохо-
ронного характеру (про оперативно-розшукову діяльність, про 
боротьбу з організованою злочинністю та тероризмом тощо). 
Відповідного корегування в подальшому потребуватимуть та-
кож міжвідомчі та відомчі підзаконні акти. 

Підсумовуючи викладене вище хотілося б додати, що про-
цес доопрацювання закону України «Про Національну поліцію» 
та розробки нових нормативно-правових актів у цій сфері пови-
нен бути науково обґрунтований, носити системний та комплек-
сний характер з урахуванням стану охорони правопорядку в 
Україні та з урахуванням вимог юридичної техніки. 

Одержано 24.03.2015 
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РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ ЯК ЧИННИК 
ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ  

У ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 

Реформування  органів внутрішніх справ є невід’ємною час-
тиною демократизації суспільного життя та побудови правової 
держави. Глибокі зміни соціально-економічних і політико-
правових умов функціонування системи МВС,курс нашої країни 
на євроінтеграцію а отже на чітку відповідність роботи майбут-
ньої поліції європейським стандартам,детермінують відхід від 
радянської моделі і потребу в переході на якісно нові засади 
практичної діяльності, від каральних до соціально сервісних 
функцій.Це можливо на підставі наступних принципів: 

– забезпечення пріоритету прав і свобод людини та грома-
дянина,поваги до гідності людини і гуманного ставлення до неї; 

– верховенства права,додержання Конституції та законів 
України; 

– дотримання принципів і норм міжнародного права,чинних 
міжнародних договорів України; 

– взаємодії МВС з іншими органами державної влади та ор-
ганами місцевого cамоврядування,а також з правоохоронними 
органами іноземних держав на підставі норм міжнародного пра-
ва,відповідних договорів та угод; 

– проведення кадрової політики в органах внутрішніх справ 
на засадах професіоналізму, патріотизму, компетентності та від-
даності справі,чесності,моральності працівників органів внутрі-
шніх справ; 

– наукової обґрунтованості здійснюваних інституційних пе-
ретворень; 

– поєднання колегіальності під час вироблення й прийняття 
рішень з реформування і функціонування органів внутрішніх 
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справ та єдиноначальності у їх реалізації,прозорості та гласності 
з необхідною конфіденційністю в організації роботи; 

– розмежування сфер політичного та фахового(cлужбового) 
керівництва,забезпечення цій основі стабільності керівного 
складу органів внутрішніх справ у центрі й на місцях;заборони 
діяльності в системі органів МВС партій,рухів та інших грома-
дянських об’єднань,що мають політичні цілі,недопущення їх-
нього впливу на процес реформування органів внутрішніх справ 
та їх подальшу діяльність; 

– громадського цивільного контролю за діяльністю органів 
внутрішніх справ; 

– системності, наступності всіх перетворень. 
– Головною( стратегічною) метою реформування є поетапне 

перетворення системи МВС у цивільне відомство європейського 
зразка. В процесі реформування мають бути виконані такі осно-
вні завдання: 

– забезпечення дотримання принципів верховенства права в 
діяльності органів внутрішніх справ; 

– cтворення та запровадження механізмів унеможливлення 
використання органів внутрішніх справ у політично-партійних, 
групових чи особистих інтересах; 

– забезпечення формування основ нової системи реагування 
на злочини та інші правопорушення; 

– cтворення дієвих механізмів запобігання корупції в діяль-
ності ОВС; 

– розробка,з урахуванням міжнародного досвіду,нових вну-
трішніх та зовнішніх критеріїв та методик оцінювання функціо-
нальної діяльності органів внутрішніх справ. 

Визначальним критерієм зовнішньої оцінки діяльності мі-
ліції має бути громадська думка щодо якості роботи міліції та 
рівень задоволення населення станом громадської безпеки в кра-
їні та регіоні проживання. Кримінальна статистика має викорис-
товуватися,головним чином,для виявлення певних тенденцій в 
структурі злочинності в країні,як це передбачено Лісабонською 
угодою та Стокгольмською стратегією поліцейської діяльності 
2010 року. 

З метою підвищення ефективності діяльності органів внут-
рішніх справ необхідно розробити та запровадити трьохрівневу 
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систему управління органами і підрозділами МВС України( 
стратегічний,оперативний,тактичний рівні управління). 

Організація роботи всіх органів і підрозділів має вибудовува-
тися на принципах відповідальності за конкретні види діяльності 
та роботи з розкриття та розслідування конкретних категорій зло-
чинів,у тому числі оперативних служб центрального апарату: ви-
явлення, викриття та розслідування злочинів міжобласного і мі-
ждержавного рівня та резонансних злочинів. 

Виходячи із цього завдання,органи внутрішніх справ мають 
володіти достатніми повноваженнями у прийнятті рішень щодо 
розстановки кадрів,застосування сил та засобів під час виконан-
ня покладених на них завдань. Їх кадрове і матеріально-технічне 
забезпечення повинно відповідати потребам сьогодення,глибин і 
складності покладених завдань. 

Працівники служб міліції громадської безпеки найбільш на-
ближені до населення та його потреб,у зв’язку з чим організація 
їх роботи повинна здійснюватися на засадах партнерських від-
носин з населенням,які мають базуватися на взаємоповазі, коре-
ктності та взаємній підтримці. 

Тому невипадково, МВС України першочерговим своїм за-
вданням вбачає реформування підрозділів міліції громадської 
безпеки,а саме підрозділів ДАІ та патрульно-постової служби мі-
ліції,створивши на їх базі патрульну службу майбутньої поліції. 
Діяльність майбутньої патрульної служби має грунтуватися на 
засадах територіального обслуговування та негайного реагування. 
Патрульна служба зобов’язана терміново реагувати на всі по-
дії,що відносяться до її компетенції,забезпечуючи одночасне 
отримання точних даних про реальний стан справ у зоні обслу-
говування. 

З метою забезпечення ефективної діяльності служб та під-
розділів майбутньої національної поліції,одним із пріоритетних 
завдань має стати відбір та підготовка кадрів, адже це є запору-
кою виконання тих завдань та обов’язків,які покладаються на 
особовий склад служб та підрозділів національної поліції,які 
будуть створені в рамках реформування системи органів внут-
рішніх справ. 

З цією метою Міністерством внутрішніх справ в процесі 
реформування органів внутрішніх справ мають реалізовуватись 
заходи щодо: 
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– створення нормативно-правової бази,яка б відповідала 
міжнародним і, перш за все, європейським стандартам, забезпе-
чувала виконання у повному обсязі всіх функцій, покладених на 
систему органів та підрозділів майбутньої національної поліції; 

– створення нової моделі системи органів МВС, а також за-
конодавчих та організаційних передумов для подальшого вдос-
коналення її діяльності; 

– оптимізації та реорганізації структури ВНЗ системи МВС 
третього та четвертого рівнів акредитації у коледжі по підготов-
ці майбутніх співробітників поліції другого рівня акредитації,з 
метою вдосконалення підготовки кадрів,здатних виконувати 
свої обов’язки на новому етапі розвитку системи органів внут-
рішніх справ у сучасних умовах; 

– оптимізації системи управління діяльністю МВС та реор-
ганізації органів та підрозділів центрального апарату МВС. 

Отже, можна зробити висновок, що започатковане МВС 
України реформування органів внутрішніх справ має велике 
значення у побудові демократичної правової держави,створенні 
сучасної національної поліції, яка б керувалася у своїй діяльнос-
ті виключно інтересами держави та довіри з боку населення та 
відповідала б найкращим європейським стандартам. 
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ОСНОВНІ ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ  
БОРОТЬБИ З КІБЕРЗЛОЧИННІСТЮ МВС УКРАЇНИ  

ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ  
У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ: ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ 

Однією зі специфічних особливостей кіберзлочинності є ви-
користання глобальних телекомунікаційних мереж, завдяки чому 
вони можуть вчинятися на значній відстані, в тому числі виходи-
ти за межі національних кордонів держав, що суттєво ускладнює 
діяльність правоохоронних органів по їхньому виявленню, попе-
редженню, припиненню, розслідуванню та притягнення винних 
до юридичної відповідальності. Вжиття передбачених чинним 
законодавством заходів із збирання й узагальнення інформації 
стосовно об’єктів, що становлять оперативний інтерес, у їх числі – 
об’єктів сфери телекомунікацій з метою попередження, виявлен-
ня та припинення кримінальних правопорушень, віднесені саме 
до компетенції підрозділів боротьби з кіберзлочинністю [1]. 

Слід звернути увагу на такі поняття, як «комунікації» і «те-
лекомунікації». Сам термін «комунікація» на даний час широко 
використовується в роботі засобів масової інформації, науковій 
літературі, політиці, він став характерною рисою сьогодення і 
викликає неабиякий інтерес. Комунікації – це область людської 
діяльності, яка направлена на взаємний інформаційний обмін, як 
безпосереднє спілкування і передача інформації, як узгоджені 
дії в науковій та практичній сферах. Але, як зазначає С. Г. Сте-
ценко, до комунікацій відносяться не тільки засоби (прийоми 
спілкування), але це і сукупність усіх видів сполучення, які са-
мостійно не створюючи матеріальних цінностей, забезпечують 
процес переміщення людей, вантажів тощо. Вони включають в 
себе такі складові, як транспорт (залізничний, автомобільний, 
авіаційний, морський і річковий, міський електричний, трубо-
провідний), шляхове господарство, зв’язок (поштовий та елект-
ричний (телекомунікації) [2, с. 352]. Тобто в загальному вигляді 
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комунікація – це зв’язок. Що ж до поняття телекомунікації, то 
воно визначається як технологічна взаємодія між суб’єктами на 
далекій відстані, дистанційний обмін повідомленнями у формі 
сигналів, які містять різноманітні дані (інформацію) з викорис-
танням технічних каналів зв’язку (електричний, оптичний, ра-
діо, супутниковий та інший зв’язок). 

Стрімкий розвиток і розповсюдження нових телекомунікацій-
них технологій несе за собою і кардинальні зміни в цій сфері на 
глобальному рівні. Їх вплив стосується державних структур, інсти-
тутів громадянського суспільства, економічної та соціальної сфери, 
науки, освіти, культури людей. Процес глобалізації, що охопив всі 
країни і континенти, став можливим завдяки розвитку засобів те-
лекомунікації. Суспільство вже звикло до телекомунікацій і насті-
льки пов’язало себе із інформаційно-технологічними засобами, що 
гостро почало відчувати дискомфорт при їх відсутності.  

Всі технологічні об’єкти (наприклад, електротехнічні засоби 
зв’язку, технологічна інформаційна система Інтернет, електронна 
та комп’ютерна інформація, електронний цифровий підпис та 
ін.) являються дуже складними правовими поняттями. Складни-
ми не тільки по своїй природі, але й по структурі та властивос-
тям, які уже самі по собі викликають виникнення побічних та не 
контролюючих людиною наслідків негативного характеру. Од-
ним словом, названі технологічні об’єкти і пов’язані із ними су-
спільні відносини потребують не тільки технічних, але і право-
вих засобів захисту, регулювання, серйозного наукового уза-
гальнення та дослідження. 

Отже, телекомунікаційна сфера являє собою сукупність те-
риторіально розподілених телекомунікаційних мереж, в тому 
числі ліній зв’язку, мереж і каналів передач даних, засобів кому-
тації і управління інформаційними потоками.  

У зв’язку із зазначеним, сфера телекомунікацій є однією з 
головних складових інформаційної безпеки, і забезпечення її 
належного функціонування вимагає встановлення у чинному 
законодавстві обмежень щодо здійснення тих видів діяльності (в 
тому числі й господарської), які можуть завдати шкоди відноси-
нам, що забезпечують необхідні умови існування держави, лю-
дини та суспільства в цілому, а також запровадження контролю 
за дотриманням встановлених законодавством обмежень.  
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У сфері телекомунікацій найбільш поширеними правопо-
рушеннями є здійснення підприємницької діяльності без одер-
жання ліцензії або порушення умов ліцензування. Крім того, 
однією із найприбутковіших послуг на телекомунікаційному 
ринку є закінчення міжнародного телефонного трафіку. Право-
порушники, не маючи законних підстав на надання послуг 
зв’язку та використовуючи сучасні технології (наприклад, тех-
нологію ІР-телефонії), надають абонентам телефонної мережі 
загального користування послуги закінчення міжнародного те-
лефонного трафіку [3, с. 214].  

Використання на окремому відрізку схеми передачі голосо-
вого сигналу з використанням пакетної ІР-технології, за якою 
аналоговий сигнал перетворюється на цифровий і передається 
між двома комп’ютерами, не дозволяє визначити дану послугу 
як Інтернет-послугу з наступних причин: по-перше, у технологі-
чному ланцюгу схеми цифрової телефонії наперед передбачено 
використання цифрового, так і каналового електричного сигналу. 
використання як мережі Інтернет, так і телефонної мережі зага-
льного користування ВАТ «Укртелеком». Цифровий сигнал вхі-
дного міжнародного телефонного трафіку перетворюється зворо-
тно в аналоговий та відповідною апаратурою передається в теле-
фонну мережу загального користування абоненту ВАТ «Укрте-
леком» (чи іншого оператора зв’язку); по-друге, ІР-телефонія не є 
самостійною послугою міжнародного чи міжміського зв’язку, а 
лише – новою технологією надання послуги телефонного 
зв’язку, що забезпечує передачу голосового (мовного) трафіку 
засобами мережі передачі даних, у реальному (квазіреальному) 
часі [3, с. 215]. 

Отже з розвитком інформаційних технологій правопору-
шення у сфері телекомунікацій стають очевидними та постійним 
явищем. Передусім, причиною цього можна назвати – неправо-
мірну поведінку людини. Зауважимо, що профілактика є най-
більш прийнятним і гуманним засобом боротьби з адміністрати-
вними правопорушеннями, що передбачає не покарання, а вдос-
коналення умов життя людей та в дусі додержання законів та 
приписів держави, щоб кожна людина розуміла сутність вчине-
них правопорушень, їх наслідки, характер та не дозволяла собі 
байдужого ставлення до видимих правопорушень.  
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Як вже наголошувалось Управління боротьби з кіберзло-
чинністю МВС України (УБК МВС України) займає центральне 
місце у системі профілактики правопорушень у сфері телекому-
нікацій. Тому слід виділити характерні риси профілактичної  
діяльності УБК МВС України, які визначають особливе місце 
зазначених органів у системі суб’єктів профілактики правопо-
рушень у сфері телекомунікацій. До таких рис належать: 
1) постійне поєднання методів переконання і примусу до осіб, 
які порушують адміністративно-правові норми та підлягають 
профілактичному впливу; 2) найбільша наближеність УБК МВС 
України, до негативних явищ, що потребують профілактичного 
впливу. Наближеність УБК МВС України до об’єктів профілак-
тики дозволяє найбільш динамічно реагувати на зміни рівня та 
структури деліктності; 3) комплексний характер профілактичної 
діяльності УБК МВС України, що проявляється, у таких аспектах: 
УБК МВС України на відміну від інших суб’єктів профілактики, 
впливають на дуже широке коло об’єктів запобіжної діяльності; 
УБК МВС України здійснюють профілактичну діяльність на 
всіх рівнях, використовуючи при цьому широкий арсенал мето-
дів та засобів; вони активно взаємодіють з усіма іншими суб’єк-
тами, надаючи їм інформацію про деліктну обстановку в регіоні, 
виявлені детермінанти правопорушень та осіб, що потребують 
індивідуального профілактичного впливу, а також методичну й 
практичну допомогу в проведенні різних запобіжних заходів. 

Враховуючи викладене, можна зробити висновок, що зазна-
чені риси профілактики адміністративних правопорушень най-
більш повно проявляються в адміністративній діяльності УБК 
МВС України.  

Отже, діяльність УБК МВС України щодо профілактики 
правопорушень у сфері телекомунікацій нами розглядається як 
соціально спрямована діяльність останньої, що проявляється у 
застосуванні заходів, направлених на виявлення причин та умов 
їх вчинення, ліквідації факторів, які сприяють формуванню ан-
тисуспільної установки особи, адміністративної деліктності як 
соціального явища, дотримуючись прав та свобод людини та 
громадян, під час такої діяльності. 

У свою чергу, цілями діяльність УБК МВС України щодо 
профілактики правопорушень у сфері телекомунікацій є:  
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обмеження дії негативних соціальних явищ та процесів, які не 
лежать у сфері адміністративної деліктності, але взаємопов’я-
зані з нею; усунення або взагалі нейтралізація причин правопо-
рушень у сфері телекомунікацій, а також умов, що їм сприяють; 
вплив на особу, яка за своїми морально психологічними якостя-
ми здатна вчинити правопорушення та продовжувати протипра-
вну діяльність; нейтралізація негативного впливу мікросередо-
вища особи, які формують антисуспільну установку особи, та 
здійснюють вплив на мотивацію її поведінки. 
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ПЕРЕДУМОВИ ШАХРАЙСТВА:  
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Злочинність є результатом соціальних протиріч, які існують 
в  суспільстві. Вона пов’язана з різними явищами і процесами 
об’єктивної дійсності, які її породжують та трансформують. До-
слідження цих явищ і процесів, їх зв’язку зі злочинністю є од-
ним із завдань кримінологічної, юридичної, психологічної наук. 

У кримінологічній літературі для позначення зв’язків, що 
обумовлюють злочинність, використовують ряд термінів: при-
чини та умови, детермінанти, обставини, фактори.  

В. М. Лімонов виділяє в якості найбільш вагомих причин ша-
храйства такі: в соціально-економічній сфері – протиріччя між 
економічним і соціальним розвитком, потребами та можливостями 
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їх задоволення; в ідеологічній – між словом і ділом, принципом 
соціальної справедливості і фактичною його реалізацією; в 
культурно-виховній – між освітою і вихованням [1, с. 28–33]. 

Серед криміногенних факторів шахрайства в Україні почат-
ку 90-х років О. В. Лисодєд виділяє економічні, соціальні, соці-
ально-психологічні та правові чинники [2, с. 100–107]. У якості 
економічних чинників науковець розглядає невпорядкованість і 
не повною мірою контрольованість економічних відносин в 
державі. Серед соціальних та соціально-психологічних факторів 
визначено непідготовленість громадян до соціальних перетво-
рень, що призвело, з одного боку, до підвищеної віктимності 
населення, а з іншого – до конфлікту соціальних позицій і ро-
лей, незадоволення громадян своїм соціальним статусом і, як 
наслідок, вибору в ряді випадків злочинного варіанту поведінки. 
Також характерними є прояви протиріч між суспільним буттям і 
суспільною свідомістю. До правових факторів автор відносить 
існуючі прогалини в законодавстві, недосконалість правової і 
судової систем. 

Серед умов, що сприяють вчиненню корисливих злочинів та 
шахрайства, на думку Є. Алауханова, виступають такі явища [3]: 

– відсутність охорони або слабка механічна захищеність 
місць зберігання майна і помешкань; 

– недбале ставлення посадових матеріально відповідальних 
осіб та громадян до збереження майна, що перебуває у їх розпо-
рядженні або власності; 

– недоліки у діяльності правоохоронних органів у забезпе-
ченні принципу невідворотності покарання, по розкриттю зло-
чинів і розшуку злочинців, а також по здійсненню профілактич-
них заходів з підзвітними особами; 

– віктимна поведінка потерпілих, що виявляють корисли-
вість, жадібність, що характерно при шахрайстві; 

– недостатнє законодавче врегулювання економічних від-
носин між суб’єктами, що призводить в окремих випадках до 
зверненням однієї із сторін за допомогою у вирішенні спорів у 
кримінальні структури і т. д. 

Результати дослідження В. Ю. Окружко [4, с. 6–7] сучасно-
го шахрайства дозволили визначити наступні негативні фактори, 
що його зумовлюють:  
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– стан стагнації економіки, пов’язаний з негативними про-
явами світової фінансової кризи, 

– посилення тенденції до розшарування суспільства на 
імущих і незаможних, внаслідок чого зростання суперечностей 
соціального характеру (зростання безробіття, падіння життєвого 
рівня населення), 

– незавершеність процесів приватизації, що викликає не-
здорову конкуренцію у можливих власників, 

– високий рівень корупції, 
– скорочення кадрів, що мають вищу освіту, з хорошим 

знанням реальної ринкової економіки, кредитно-грошової системи, 
– недосконалість кримінального законодавства, в частині 

відсутності норм, що передбачають відповідальність за нові 
способи економічного шахрайства, 

– висвітлення в ЗМІ інформації про кричущі факти шахрай-
ства (наприклад, пов’язаних з лікарськими засобами, біологічно 
активними добавками) та бездіяльність правоохоронних органів. 

Аналізуючи соціально-економічні та політичні події в Укра-
їні на сучасному етапі, на нашу думку, можна виділити фактори, 
що обумовлюють розвиток шахрайства в нашій країні: 

– низька правова культура, слабка поінформованість насе-
лення про способи шахрайства; 

– високий рівень корупції в системі органів державної вла-
ди і управління;  

–  тінізація економіки; 
– недосконалість кримінального законодавства, недоліки в 

роботі правоохоронних органів; 
– неконтрольовані міграційні процеси на території країни; 
– слабка контрольованість державними органами окремих 

регіонів; 
– підвищення віктимності частини населення (збільшення 

рівня довіри, відкритості та готовності допомогти в ході та ре-
зультаті подій євромайдану); 

– зневіра населення у можливості правоохоронних органів 
боротьби зі злочинністю, позиція протидії по відношенню до 
правоохоронних органів;  

– активізація діяльності кримінальних елементів у зв’язку з 
нестабільною політичною та соціально-економічною обстанов-
кою в державі. 
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Охарактеризовані умови, що сприяють вчиненню шахрайст-
ва, являють собою причинно-наслідковий комплекс даного виду 
злочину, глибоке вивчення якого служить передумовою для по-
дальшої розробки заходів попередження шахрайства. 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ТИМЧАСОВОГО ЗАТРИМАННЯ 
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЯК ЗАХОДУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ 

ПРАВОПОРУШЕННЯ 

Провадження у справі про адміністративне правопорушення 
супроводжується численними заходами, які спрямовані на його 
забезпечення. Одним із таких заходів є тимчасове затримання 
транспортного засобу, яке проводиться уповноваженою особою 
Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх 
справ України у випадках, передбачених ст. 265-2 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення [1], зокрема у ра-
зі, коли неможливо усунути причину затримання на місці вияв-
лення адміністративного правопорушення, і передбачає приму-
сове припинення використання такого транспортного засобу 
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шляхом його блокування за допомогою технічних пристроїв або 
доставлення на спеціальний майданчик чи стоянку, якщо транс-
портний засіб створює значні перешкоди дорожньому руху [2]. 

Вказана норма пов’язує тимчасове затримання транспортно-
го засобу з низкою правопорушень, у вчиненні яких є підстави 
вважати водія винним. Це, зокрема, такі правопорушення як: 
керування транспортними засобами, що мають несправності га-
льмової системи, рульового управління, тягово-зчіпного при-
строю чи інші несправності, з якими відповідно до встановлених 
правил їх експлуатація забороняється, своєчасно не пройшли 
державного технічного огляду (ст. 121 КУпАП); експлуатація 
транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин 
яких не відповідають записам у реєстраційних документах, 
знищені або підроблені (ст. 121-1 КУпАП); порушення вимог 
законодавства щодо встановлення і використання спеціальних 
світлових або звукових сигнальних пристроїв (ст. 122-5 КУпАП); 
керування транспортними засобами водіями, які не мають при 
собі або не пред’явили чи не передали для перевірки посвідчен-
ня водія відповідної категорії, талона до нього, реєстраційних та 
інших документів, що вимагаються Правилами дорожнього руху 
(ст. 126 КУпАП); керування транспортними засобами особами в 
стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння (ст. 130 
КУпАП); порушення правил дорожнього перевезення небезпеч-
них вантажів, правил проїзду великогабаритних і великовагових 
транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями або 
залізничними переїздами (ст. 132-1 КУпАП); обладнання влас-
никами або водіями транспортних засобів спеціально прихова-
ними або замаскованими місцями, які використовуються для 
перевезення нелегальних мігрантів (ст. 206-1 КУпАП). 

Разом з тим, слід відзначити, що вказаний перелік правопо-
рушень не включає таких, що пов’язані з правилами стоянки чи 
зупинки транспортних засобів. Тобто порушення водієм правил 
стоянки чи зупинки транспортного засобу, коли при цьому ним 
не вчинено іншого правопорушення, передбаченого вказаною 
вище нормою КУпАП, не може тягнути за собою затримання та 
доставлення транспортного засобу для зберігання на спеціаль-
ний майданчик або стоянку. Крім того, законодавством чітко 
встановлено, що тимчасове затримання транспортного засобу 
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шляхом доставлення його для зберігання на спеціальний майда-
нчик чи стоянку, в тому числі за допомогою евакуатора, можли-
ве лише в тому разі, якщо розміщення затриманого транспорт-
ного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху (ч. 1 ст. 265-2 
КУпАП, ч. 2 ст. 52-1 закону України «Про дорожній рух» [3]). 

Необхідно зазначити і те, що закон не надає працівнику 
Державної автомобільної інспекції права вибору щодо того, 
який саме захід застосувати при виявленні правопорушення – 
заблокувати транспортний засіб правопорушника чи доставити 
його за допомогою евакуатора для зберігання на спеціальний 
майданчик або стоянку. Однак, при цьому, працівникові Держа-
вної автомобільної інспекції необхідно враховувати і те, що згі-
дно з Порядком тимчасового затримання та зберігання транспор-
тних засобів на спеціальних майданчиках та стоянках, затвердже-
ним постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 
2008 року № 1102 [2], у разі можливості усунення адміністратив-
ного правопорушення на місці його виявлення, доставлення ав-
томобіля на спеціальний майданчик чи стоянку не здійснюється. 

Отже, уповноважений працівник Державної автомобільної 
інспекції як крайній захід має право тимчасово затримати тран-
спортний засіб шляхом його доставлення для зберігання на спе-
ціальний майданчик або стоянку за допомогою евакуатора лише 
в тому разі, коли водієм вчинено правопорушення, передбачене 
визначеними нормами КУпАП, яке неможливо усунути на місці 
його виявлення, і при цьому транспортний засіб суттєво пере-
шкоджає дорожньому руху. Однак, у разі коли доставити транс-
портний засіб на спеціальний майданчик чи стоянку неможливо, 
інспектор Державної автомобільної інспекції повинен провести 
його затримання шляхом блокування з дотриманням, умов без-
пеки для усіх учасників дорожнього руху. 

Після тимчасового затримання транспортного засобу пра-
цівник Державної автомобільної інспекції зобов’язаний надати 
особі можливість повідомити про тимчасове затримання транс-
портного засобу та своє місцезнаходження іншу особу за влас-
ним вибором і вжити заходів щодо повернення автомобіля до 
місця постійної дислокації, а також забороняє експлуатацію 
транспортного засобу до усунення несправностей, виявлених у 
процесі його огляду (ч. 2 ст. 265-2 КУпАП). Тобто, наприклад, 
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якщо водій транспортного засобу, який перебуває у стані алко-
гольного сп’яніння, викличе іншу особу або евакуатор, які від-
женуть транспортний засіб з місця події у визначене ним місце, 
то працівник Державної автомобільної інспекції зобов’язаний 
негайно повернути автомобіль, при чому незалежно від того, чи 
сплатив правопорушник штраф, або будь-які інші платежі. 

Слід відзначити, що транспортний засіб може бути тимча-
сово затриманий на строк до вирішення справи про адміністра-
тивне правопорушення, але не більше трьох днів з моменту та-
кого затримання. Після закінчення триденного строку тимчасо-
вого затримання транспортного засобу особа має право 
звернутися за отриманням тимчасово затриманого транспортно-
го засобу. Таке звернення особи є обов’язковим для його вико-
нання незалежно від стадії вирішення справи про адміністрати-
вне правопорушення.  

У разі відсутності водія, транспортний засіб якого заблоко-
вано, працівник Державної автомобільної інспекції повинен за-
лишити під його склоочисниками повідомлення встановленої 
форми про необхідність прибуття такого водія до територіаль-
ного підрозділу Державної автомобільної інспекції для оформ-
лення протоколу про адміністративне правопорушення. Розбло-
кування транспортного засобу здійснюється уповноваженими 
особами Державної автомобільної інспекції після складення 
протоколу про адміністративне правопорушення. 

Крім того, якщо водій з’являється на місці правопорушення 
в момент завантаження транспортного засобу на евакуатор, то 
працівник Державної автомобільної інспекції не має права про-
водити тимчасове затримання транспортного засобу, а оформляє 
протокол про адміністративне правопорушення. При цьому пра-
вопорушення повинно бути усунуте протягом максимально ко-
роткого строку. 
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ЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПОНЯТТЯ «СУБ’ЄКТ 
АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ» 

Як відомо юридична структура «складу делікту» утворю-
ється чотирма групами юридичних фактів, що стосуються: 
об’єкту делікту та об’єктивної сторони; суб’єкту делікту та 
суб’єктивної сторони. Попри безумовну єдність, елементи скла-
ду правопорушення мають піддаватися самостійному аналізу як 
окремо взяті складові. Зупинимося на такій специфічній складо-
вій, як суб’єкт правопорушення з точки зору науки логіки, ско-
риставшись одним з багатьох інструментів цієї галузі знань. 

У сучасній науковій та навчальній літературі з адміністра-
тивного права та адміністративної відповідальності є чіткі ви-
значення поняття «суб’єкт адміністративного делікту». Наведе-
мо декілька дефініцій цього терміну. Як зазначає А. Т. Комзюк 
«суб’єктом адміністративного правопорушення чинний Кодекс 
України про адміністративні правопорушення [1], визнає фізич-
ну осудну особу, яка досягла на момент вчинення проступку 
віку, з якого настає адміністративна відповідальність» [2, с. 21]. 
Є. В. Кириленко пише, що суб’єктом адміністративного просту-
пку традиційно можна вважати особу, яка його вчинила, яка до-
сягла певного віку та є осудною [3, с. 221]. У О. І. Остапенка з 
цього приводу існує така думка: «суб’єктом адміністративного 
делікту може бути фізична особа, що дійшла шістнадцятирічно-
го віку і до моменту вчинення делікту мала такий рівень свідо-
мості, фізичного і психічного розвитку, які дозволяли їй вірно 
(правильно. – І. В.) оцінити суспільну значущість і шкідливий 
зміст вчиненого делікту» [4, с. 198]. 
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Ознаки змісту концепту «суб’єкт адміністративного про-
ступку» такі як «вчинення проступку фізичною особою» та 
«осудність» є константами, вони мають незмінний характер і, 
оскільки розповсюджуються на всі, без виключення, делікти, 
зазначені в особливій частині КУпАП – їх доцільно називати 
«загальними ознаками» змісту концепту «суб’єкт адміністра-
тивного проступку». 

Натомість ознаки «вік» та «статус» мають видозмінний ха-
рактер. І при побудові абстрактної конструкції концепту «су-
б’єкт адміністративного делікту» можуть використовуватися 
різноманітні варіації цих ознак. В цьому випадку конкретний 
суб’єкт адміністративного правопорушення за обсягом може 
поширюватися не на всі делікти особливої частини КпАП, а ли-
ше певне їх коло. Іноді ознаки «вік» та «статус» можуть бути 
настільки специфічними, що утворений ними суб’єкт адмініст-
ративного делікту може поширюватися лише на один склад ад-
міністративного делікту. Такі ознаки мають різне термінологіч-
не визначення, але ми схиляємося до думки, що правильним те-
рміном має бути «спеціальні» ознаки. 

Студіюючи українські підручники з науки логіки, неодмін-
но знайдемо необхідні для проведення цього дослідження нарі-
жні визначення. Наприклад, у А. Є. Конверського йдеться про 
те, що: «За своєю логічною структурою поняття складається із: 
змісту і обсягу. Змістом поняття є сукупність ознак, на підставі 
яких узагальнюються і виділяються у понятті предмети певного 
класу. Обсягом поняття є множина предметів, кожний з яких є 
носієм ознак, що складають зміст поняття» [5, с. 136]. В. Є. Же-
ребкін зазначає: «Будь-яке поняття має обсяг та зміст. Змістом 
поняття називається сукупність існуючих ознак предметів, відо-
бражених у понятті. Зміст поняття становлять ознаки, які від-
творюють якість предмета і відрізняють його від інших схожих 
предметів. Обсяг поняття – це сукупність предметів або явищ, 
мислимих у понятті. Обсяг поняття становить коло предметів, 
на котрі поширюється дане поняття» [6]. 

Беручи до уваги ці логічні закономірності, стверджуємо, що 
законодавець формує зміст абстрактної конструкції «суб’єкт 
адміністративного делікту» через її чотири складові ознаки, що 
визначені в окремих нормах діючого КпАП. Зміст абстрактного 
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(ідеального) концепту «суб’єкт адміністративного делікту» – це 
чотиривимірна ієрархічна будова, синтезована у вигляді пірамі-
ди з наступних ознак: а) здійснення делікту фізичною особою, 
б) осудності, в) віку, г) статусу. Цю структуру логічно було б 
назвати складом абстрактного концепту «суб’єкт адміністратив-
ного делікту». 

Наступна закономірність за В. Є. Жеребкіним [6]: «зі збіль-
шенням змісту поняття зменшується його обсяг і зі збільшенням 
обсягу поняття зменшується його зміст». Тобто, чим більшу кі-
лькість ознак міститиме зміст концепту «суб’єкт адміністратив-
ного делікту», тим на менше коло деліктів він буде поширюва-
тися. Враховуючи вищезазначене, слід дійти висновків про таке: 
загальні ознаки змісту концепту суб’єкт адміністративного пра-
вопорушення формують загальний обсяг цього поняття. Дода-
вання до загальних ознак («вчинення проступку фізичною осо-
бою» та «осудність») спеціальних ознак («вік» та «статус») пев-
ною мірою зменшують обсяг поняття суб’єкт адміністративного 
правопорушення. У практичному розумінні мова йде про фор-
мування або «ординарного (простого) суб’єкту делікту» або 
«спеціального (кваліфікованого) суб’єкту делікту». Якщо до зага-
льних інваріантних ознак змісту концепту «суб’єкт адміністрати-
вного правопорушення» додати, базисну ознаку «безстатусності» 
фізичної особи та базисну ознаку віку особи, то утвориться орди-
нарний (простий, некваліфікований – назва принципового зна-
чення не має) суб’єкт адміністративного правопорушення. Якщо 
ж для притягнення до відповідальності будуть затребуваними 
спеціальні конкретні статусні ознаки чи певний, не шістнадця-
тирічний вік порушника, тоді утвориться спеціальний (кваліфі-
кований, неординарний – назва принципового значення не має) 
суб’єкт адміністративного правопорушення. А якщо оперувати 
інструментарієм науки логіка, то існує і, так би мовити, зворот-
ній механізм: коли кваліфікований (або неординарний) суб’єкт 
адміністративного правопорушення може логічно перетворити-
ся на простий (некваліфікований). Тобто процес зменшення змі-
сту поняття має зумовити збільшення його обсягу.  
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ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО-
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

БЕЗПЕКИ ТА ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

Питання належного правового регулювання у сфері забез-
печення безпеки та якості харчових продуктів завжди були пре-
дметом уваги держави незалежно від соціально-економічної си-
туації, оскільки мали безпосередній вплив на стан добробуту і 
рівень життя всього населення країни. Ключову роль у реалізації 
правового регулювання суспільних відносин у сфері адміністра-
тивного права займає явище, яке в юридичній науці, теорії права 
та адміністративному праві носить назву механізму адміністра-
тивно-правового регулювання [1, с. 31].  

Спираючись на різні позиції теоретиків права та наукові до-
робки фахівців інших галузей права щодо визначення поняття 
механізму правового регулювання, ми можемо сформулювати 
поняття механізму адміністративно-правового регулювання у 
сфері забезпечення безпеки та якості харчових продуктів, під 
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яким слід розуміти сукупність адміністративно-правових засо-
бів, що реалізуються в діяльності системи уповноважених суб’єк-
тів, з метою упорядкування правовідносин у зазначеній сфері. 

Переважна більшість науковців, серед яких С. С. Алексеєв, 
В. В. Галунько, I. П. Голосніченко, О. В. Зайчук, С. В. Ківалов, 
Т. О. Коломоєць, Н. М. Крестовська, С. О. Мосьондз, 
О. Ф. Скакун, С. Г. Стеценко, В. М. Хропанюк, Х. П. Ярмакі та 
інші, виділяє три обов’язкові елементи (органічні складові час-
тини) механізму адміністративно-правового регулювання, які 
складають основу регулятивної функції адміністративного пра-
ва, а саме: норми права, об’єктивно виражені в законах, поста-
новах та інших нормативно-правових актах; правові відносини; 
акти реалізації норм права (суб’єктивних прав та обов’язків). До 
факультативних елементів (функціональних складових частин) 
зазвичай відносять: юридичні факти; акти тлумачення норм пра-
ва; акти застосування норм права; законність; правосвідомість; 
правову культуру та інші. 

Зробити певний висновок з приводу складових механізму 
адміністративно-правового регулювання у досліджуваній нами 
сфері дозволить детальний аналіз окремих перелічених елементів. 

Адміністративно-правову основу забезпечення безпеки та 
якості харчових продуктів утворюють норми права – первинні 
елементи правового впливу на суспільні відносини, які покли-
кані регламентувати: організацію механізму забезпечення без-
пеки та якості харчових продуктів, тобто його основні завдання, 
принципи організації, внутрішню структуру, сили і засоби; па-
раметри діяльності системи забезпечення безпеки та якості хар-
чових продуктів, а саме права та обов’язки державних органів 
на здійснення правотворчої, правозастосовної та контрольно-
наглядової діяльності, порядок використання ними наявних сил, 
форм та способів; порядок застосування спеціальних заходів; 
порядок взаємовідносин між державними та недержавними ор-
ганізаціями, які здійснюють забезпечення безпеки та якості хар-
чових продуктів. Оновлення існуючих та поява нових адмініст-
ративно-правових норм викликано розвитком ринкових відно-
син, необхідністю дотримання європейських вимог до захисту 
прав людини у сфері забезпечення безпеки та якості харчових 
продуктів. 
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У досліджуваній нами сфері нормативні акти загального ха-
рактеру видаються різними суб’єктами публічної адміністрації – 
Кабінетом Міністрів України, Міністерством охорони здоров’я 
України, Міністерством аграрної політики та продовольства 
України, безпосередньо Державною службою з безпеки харчо-
вих продуктів і захисту прав споживачів тощо. 

Сфера діяльності органів публічної адміністрації породжує 
адміністративно-правові відносини, в яких сторони беруть 
участь як носії прав і обов’язків, встановлених і забезпечуваних 
адміністративно-правовими нормами [2, с. 14]. Очевидно, що 
успішне функціонування механізму адміністративно-правового 
регулювання у сфері забезпечення безпеки та якості харчових 
продуктів залежить у певній мірі від реалізації цих адміністра-
тивно-правових відносин. 

Адміністративно-правові відносини традиційно складають-
ся із суб’єктів, об’єктів та змісту як сукупності прав та обов’яз-
ків сторін. Для виникнення адміністративно-правових відносин 
потрібна наявність юридичних фактів. При цьому юридичні фа-
кти, як підстава виникнення адміністративно-правових відно-
син, залежно від наявності або відсутності зв’язку факту з волею 
суб’єкта, поділяються на дії (правомірні та неправомірні) та по-
дії [3, с. 46]. 

Правомірні дії виражаються у поведінці людей, яка відпові-
дає правовим вимогам і дозволам [4, с. 447]. До правомірних 
дій, що породжують адміністративно-правові відносини, нале-
жать акти управління – постанови і розпорядження Кабінету Мі-
ністрів, накази та розпорядження Міністерства охорони здоров’я 
України, Міністерства аграрної політики та продовольства Украї-
ни тощо. Адміністративно-правові відносини виникають також у 
зв’язку з діями окремих громадян і посадових осіб [5, с. 45], на-
приклад: у разі звернення суб’єкта господарювання зі скаргою на 
Державну ветеринарну фітосанітарну службу щодо відмови у 
видачі ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері 
ветеринарної медицини.  Крім цього юридичним фактом, що 
зумовлює виникнення адміністративно-правових відносин, мо-
же бути бездіяльність [5, с. 45], наприклад: невиконання закон-
них вимог посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної 
служби та державної служби ветеринарної медицини. 
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Неправомірні дії – це правопорушення, проступки, що тяг-
нуть за собою застосування заходів примусового впливу. До не-
правомірних дій належать правопорушення, в тому числі адмі-
ністративні та дисциплінарні, за які настає відповідальність [5, 
с. 45], наприклад: адміністративна відповідальність за ст. 156-1 
КУпАП «Порушення законодавства про захист прав спожива-
чів» або за ст. 167 КУпАП «Введення в обіг або реалізація про-
дукції, яка не відповідає вимогам стандартів» [6]. 

Наступним основним елементом механізму адміністратив-
но-правового регулювання у сфері забезпечення безпеки та яко-
сті харчових продуктів є акти реалізації суб’єктивних прав та 
обов’язків. Реалізація адміністративно-правових норм у зазна-
ченій сфері здійснюється у таких формах [7, с. 412; 3, с. 39]: 

– виконання норм права (наприклад, обов’язок державного 
інспектора Державної ветеринарної фітосанітарної служби у разі 
виявлення правопорушення скласти на правопорушника адміні-
стративний протокол за статтями 42-1, 42-3, 188-22 КУпАП); 

– використання норм права (наприклад, право суб’єкта гос-
подарювання звернутися до Державної ветеринарної фітосаніта-
рної служби щодо отримання ліцензії на провадження господар-
ської діяльності у сфері ветеринарної медицини); 

– дотримання норм права (наприклад, забороняється вчиня-
ти дії, які передбаченні: ст. 167 КУпАП – вводити в обіг або ре-
алізацію продукцію, яка не відповідає вимогам стандартів; 
ст. 212-2 КУпАП – засекречувати інформацію про якість харчо-
вих продуктів; ст. 42-2 КУпАП – заготовляти, переробляти або 
збувати радіоактивно забруднені продукти харчування); 

– застосування норм права (наприклад, видання Наказу Мі-
ністерства аграрної політики і продовольства України «Про за-
твердження положення про територіальні органи Державної ве-
теринарної та фітосанітарної служби України»). 

Виходячи з аналізу наукової літератури та дослідження ос-
новних елементів механізму адміністративно-правового регу-
лювання у сфері забезпечення безпеки та якості харчових про-
дуктів, у структурі зазначеного механізму можуть бути виділені 
й інші – факультативні – елементи, такі як: юридичні факти, акти 
тлумачення норм права, акти застосування норм права, закон-
ність, правосвідомість, правова культура та інші. Вони значною 
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мірою впливають на зазначений механізм, його вираженість та 
ефективність, але водночас не є обов’язковими елементами, 
оскільки сам по собі механізм адміністративно-правового регу-
лювання у сфері забезпечення безпеки та якості харчових про-
дуктів може існувати і без них. Як нам вбачається, саме норми 
адміністративного права, які регламентують суспільні відносини 
у сфері забезпечення безпеки та якості харчових продуктів, ад-
міністративно-правові відносини, що містять у собі відповідні 
права, обов’язки та відповідальність їх учасників, а також акти 
реалізації суб’єктивних прав та обов’язків, за допомогою яких 
приписи адміністративно-правових норм фактично втілюються 
в життя, визначають суть самого механізму, тобто без яких не 
може відбуватись процес адміністративно-правового регулюван-
ня у сфері забезпечення безпеки та якості харчових продуктів.  
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викладач Сумського училища професійної підготовки, 
підпорядкованого УМВС України в Сумській області 

ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ОВС УКРАЇНИ 

Розвиток структури органів внутрішніх справ України по-
винен здійснюватися, на мою думку, за такими напрямами: збе-
реження вертикальної підпорядкованості підрозділів внутрішніх 
військ, кримінальної міліції, міліції на транспорті, спеціальної 
міліції тощо; чітке розмежування повноважень апаратів МВС 
України, ГУМВС, УМВС по керівництву підрозділами ОВС; 
передача частини функцій щодо організації діяльності міліції 
громадської безпеки органам місцевого самоврядування. 

На мою думку, необхідно оптимізувати структуру і систему 
тилового забезпечення органів внутрішніх справ з урахуванням 
нових відносин в економіці та потреб органів внутрішніх справ. 

Особливу увагу на першому етапі реформування органів 
внутрішніх справ, на мою думку, потрібно приділити подаль-
шому зміцненню міськрайлінорганів внутрішніх справ. Струк-
турну побудову, правове, організаційне, методичне і матеріаль-
но-технічне забезпечення міськрайлінорганів внутрішніх справ 
як основної структурної ланки МВС України потрібно привести 
у відповідність до сучасних умов. Для цього необхідно розроби-
ти та експериментально випробувати моделі структурно-
штатної побудови й організації діяльності з урахуванням конк-
ретної обстановки, реальних навантажень та умов роботи. Пріо-
ритетами діяльності цих органів повинні бути партнерська ро-
бота з населенням, попередження порушень громадського по-
рядку, насильства в сім’ї, злочинності серед неповнолітніх, 
втягування їх у наркоманію, проституцію, а також невідкладне 
реагування на всі заяви громадян про вчинені, або такі, що готу-
ються злочини чи адміністративні правопорушення. Необхідно 
розширити права начальників міськрайлінорганів при призна-
ченні на посади і задіяні особового складу, маневруванні силами 
та засобами, використанні ресурсів у межах, визначених норма-
тивними актами МВС України, оцінці виконаної роботи підроз-
ділами, плануванні професійного росту кожного працівника. 
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За рахунок перерозподілу штатної чисельності у міських ор-
ганах внутрішніх справ необхідно створити технічно оснащені 
підрозділи швидкого реагування. 

Підвищити рівень боротьби зі злочинністю потрібно за ра-
хунок відновлення системи ранньої профілактики злочинів та 
інших правопорушень, удосконалення організації профілактич-
ної роботи шляхом чіткого визначення зон відповідальності га-
лузевих служб, забезпечення координованості та взаємодопов-
нюваності їх дій. 

На мою думку, необхідно продовжити послідовну реорганіза-
цію і налагодження механізму функціонування нової організацій-
но-штатної побудови органів внутрішніх справ з експерименталь-
ною апробацією перспективних моделей організації та діяльності 
окремих управлінських ланок, у тому числі міськрайлінорганів, з 
урахуванням особливостей розвитку соціально-економічної і 
криміногенної ситуацій. 

Потрібно здійснити оптимальний перерозподіл компетенції 
підрозділів органів внутрішніх справ, податкової міліції та ін-
ших правоохоронних органів, які здійснюють боротьбу з еконо-
мічними злочинами. 

На місцевому рівні на кошти місцевих бюджетів необхідно 
створити місцеву міліцію для забезпечення захисту життя, здо-
ров’я, прав, свобод і законних інтересів громадян та охорони 
громадського порядку, боротьби з адміністративними правопо-
рушеннями та злочинами, по яких провадження досудового 
слідства відповідно до нового Кримінального кодексу України 
не є обов’язковим. 

З метою поліпшення діяльності оперативних та адміністра-
тивних служб органів внутрішніх справ потрібно, на мою думку, 
опрацювати питання щодо ліквідації штатних підрозділів діз-
нання і передачі їх функцій відповідним службам кримінальної 
міліції та міліції громадської безпеки. 

Назріла необхідність організації проведення експерименту, 
метою якого стане корегування обов’язків дільничних інспекто-
рів міліції. За рахунок скорочення чисельності дільничних ін-
спекторів міліції, на мою думку, потрібно створити підрозділи 
швидкого реагування при міськрайвідділах, функцією яких є 
затримання правопорушників та злочинців. Тоді за дільничними 
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інспекторами міліції залишаться функції зміцнення контактів з 
населенням з метою виявлення злочинців та профілактики зло-
чинів. 

На мою думку, необхідно вивчити питання створення відо-
соблених спеціальних підрозділів: по боротьбі з використанням 
глобальної мережі Інтернету з метою вчинення злочинів на те-
риторії України чи стосовно громадян України та кіберзлочин-
ністю; по боротьбі з нелегальною міграцією (виявленню, переві-
рці, депортації мігрантів тощо); по роботі з криміногенними ет-
нічними групами населення; по боротьбі з тероризмом. 

Потрібно розробити єдину уніфіковану систему науково-
дослідних установ та навчальних закладів системи МВС Украї-
ни з чітким визначенням їх статусу. 

На другому етапі реформування органів внутрішніх справ 
повинно відбутися звільнення системи МВС України від невлас-
тивих функцій. 

На всіх етапах у діяльність органів внутрішніх справ необ-
хідно впроваджувати новітні технології. Головною метою роз-
робки і впровадження у практику органів внутрішніх справ но-
вітніх інформаційних технологій є підвищення ефективності 
внутрішнього та зовнішнього управління. 

Застосування у підрозділах органів внутрішніх справ Украї-
ни новітніх спеціальних технічних засобів є передумовою успі-
шного виконання покладених на них обов’язків в сучасних умо-
вах протистояння технічно і технологічно озброєним організо-
ваним злочинним угрупованням. 

Концептуальною основою втілення новітніх соціально-
психологічних технологій повинно бути визначення таких пріо-
ритетних напрямів, як: професійний, соціально-психологічний 
та психофізіологічний добір кандидатів на службу в органи вну-
трішніх справ; психологічне супроводження проходження слу-
жби; професійно-психологічна підготовка; психологічне супро-
водження оперативно-службової діяльності. 

Правоохоронна діяльність ОВС реалізується у служінні на-
родові, кожній людині та громадянину. Діяльність ОВС буду-
ється на принципах законності, гуманізму, поваги до особи, со-
ціальної справедливості, взаємодії з трудовими колективами, 
громадськими організаціями й населенням. Посилення такої 
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взаємодії визначає головну мету партнерства ОВС та населення 
у боротьбі зі злочинністю і охороні громадського порядку. 

Нормативно-правове забезпечення партнерських взаємовід-
носин між ОВС і населенням, на мою думку, повинно бути 
спрямоване на: приведення у відповідність до міжнародних ста-
ндартів правових норм з питань взаємодії ОВС та населення; 
забезпечення співвідношення правового регулювання діяльності 
ОВС і громадських формувань з урахуванням суспільного роз-
витку правової бази України, органів центральної та місцевої 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування на основі 
положень Конституції України; розробку і здійснення єдиної 
правової політики органів внутрішніх справ та громадських фо-
рмувань щодо їх взаємодії по забезпеченню правопорядку у 
державі; оперативне і повне інформування співробітників ОВС 
та населення про нормативні акти, що регулюють правоохорон-
ну діяльність; забезпечення надійного юридичного захисту інте-
ресів органів внутрішніх справ і громадських формувань. 

Управління і розвиток організаційних структур щодо взає-
модії ОВС з населенням в Україні, на мою думку, необхідно бу-
дувати за такими напрямами: вжиття заходів щодо відновлення 
роботи у мікрорайонах громадських пунктів охорони правопо-
рядку, добровільних народних дружин, товариських судів, заго-
нів сприяння ОВС та інших громадських формувань; створення 
ради громадських пунктів охорони правопорядку (за участю 
старших дільничних і дільничних інспекторів міліції) для забез-
печення погодженої координації діяльності органів громадської 
самодіяльності, трудових колективів та населення з питань охо-
рони громадського порядку і профілактики правопорушень; 
створення центрів соціальної реабілітації для осіб, які звільни-
лися з місць позбавлення волі, втратили зв’язки з сім’ями, не 
мають визначеного місця проживання та займаються бродяжни-
цтвом; організація щорічних звітів рад громадських пунктів 
охорони правопорядку перед населенням про стан і заходи щодо 
забезпечення правопорядку на ввіреній їм території; проведення 
робочих нарад дільничних інспекторів міліції з працівниками 
експлуаційних житлово-комунальних органів для погодження 
спільних дій з метою більш широкого залучення громадян по 
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охороні своїх помешкань, об’єднання їх у спеціалізовані добро-
вільні народні дружини. 

У зв’язку з цим апаратам ГУ МВС-УМВС України спільно з 
органами місцевої влади та місцевого самоврядування необхід-
но вживати заходи щодо відновлення діяльності таких форму-
вань і пошуку нових форм залучення громадян до участі в охо-
роні правопорядку та профілактиці правопорушень. Впрова-
дження нових різноманітних форм залучення населення та 
членів громадських формувань до участі в охороні громадського 
порядку і профілактиці правопорушень позитивно впливатиме 
на зміцнення правопорядку у містах та інших населених пунктах 
держави. 

Діяльність добровільних народних дружин свідчить, з одно-
го боку, про життєздатність та реальність цієї форми участі гро-
мадськості в охороні громадського порядку, а з другого – про 
необхідність внесення суттєвих змін у її форми і методи. 

Подальший стан ефективності діяльності громадських фор-
мувань у боротьбі з правопорушеннями значною мірою залежа-
тиме від своєчасного і дійового надання допомоги з боку держа-
ви. Без постійної допомоги та уваги з боку органів державної 
виконавчої влади і місцевого самоврядування, органів внутрі-
шніх справ громадські формування не зможуть повною мірою 
розв’язати ті питання й завдання, що стоять перед ними. На мою 
думку, потрібно внести пропозиції главам державних адмініст-
рацій та керівникам представницьких органів місцевого само-
врядування в областях щодо координації комплексних планів 
профілактики правопорушень, сприяння діяльності громадських 
формувань, а також забезпечення фінансової підтримки реаліза-
ції таких планів. 

Необхідно вивчити діяльність дільничних інспекторів мі-
ліції та працівників охорони громадського порядку на транспор-
ті щодо налагодження взаємодії з населенням та громадськими 
формуваннями, з наступним внесенням пропозицій, спрямова-
них на удосконалення цієї діяльності. 

Для більш широкого залучення громадян до участі в охоро-
ні громадського порядку та боротьбі зі злочинністю потрібно 
ввести, на нашу думку, систему їх матеріального і морального 
заохочення Міністерством внутрішніх справ України. Положення 
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про це необхідно довести до відома населення через засоби ма-
сової інформації. 

В інтересах поглиблення юридичних знань та залучення уч-
нівської молоді до розв’язання правоохоронних завдань необ-
хідно опрацювати питання і внести пропозиції до відповідних 
інстанцій щодо: створення молодіжних асоціацій сприяння ор-
ганам внутрішніх справ (з урахуванням міжнародного досвіду 
діяльності скаутських організацій) під патронатом керівників 
органів внутрішніх справ; проведення в органах внутрішніх 
справ занять у секціях зі службово-прикладних видів спорту з 
дітьми працівників ОВС, учнями спеціалізованих юридичних 
класів загальноосвітніх шкіл, молодіжних асоціацій сприяння 
органам внутрішніх справ. 

Потрібно розробити цільові програми і плани розвитку та 
введення у вищих закладах освіти нових спеціалізацій, серед 
яких передбачити і зв’язок органів внутрішніх справ з населен-
ням та громадськими формуваннями. 

З метою законодавчого закріплення участі громадськості у 
профілактиці правопорушень необхідно, на мою думку, запро-
понувати у проект закону України «Про соціальну профілактику 
правопорушень в Україні» ввести розділ про профілактичну дія-
льність громадських формувань, де передбачити форми їх участі 
у профілактиці правопорушень. 

Але, найважливіше, необхідно у розділі закону «Про місце-
ву міліцію» визначити порядок взаємодії місцевої міліції з гро-
мадськими формуваннями з охорони громадського порядку. Зо-
крема, покласти саме на місцеву міліцію обов’язок з організації 
діяльності зазначених формувань. 
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ВИЯВЛЕННЯ ФОРМ НЕЗАКОННОГО ГРАЛЬНОГО 
БІЗНЕСУ ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРОТИДІЇ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ  
ЙОГО ПРОЯВАМ 

У зв’язку з прийняттям закону України «Про заборону гра-
льного бізнесу в Україні» [1] від 15 травня 2009 року на терито-
рії нашої держави заборонено гральний бізнес та участь в азарт-
них іграх. В свою чергу Закон під гральним бізнесом розуміє 
діяльність, пов’язану з організацією, проведенням та наданням 
можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних ав-
томатах, комп’ютерних симуляторах, у букмекерських конто-
рах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) 
казино незалежно від місця розташування сервера. 

Згідно зі ст. 3 закону «Про заборону грального бізнесу в 
Україні» серед основних суб’єктів протидії незаконному граль-
ному бізнесу чинне місце посідають органи внутрішніх справ 
(ОВС). 

У кінці 2014 року у Міністерстві внутрішніх справ України 
заявлено, що в Україні фактично викорінили нелегальний гра-
льний бізнес. Про це на брифінгу заявив радник міністра внут-
рішніх справ Зорян Шкіряк: «Гральний бізнес в Україні зупине-
но, і він більше у таких формах не з’явиться». На підтвердження 
своїх слів радник міністра повідомив, що внаслідок проведеної 
правоохоронцями масштабної операції за останні декілька міся-
ців 2014 року було закрито понад 2,3 тис. гральних закладів, ви-
лучено понад 27 тис. одиниць грального обладнання та вилуче-
но готівки у гральних закладах на суму близько 30 млн грн. Зок-
рема, лише за 16 днів перевірок правоохоронці ліквідували 630 
об’єктів грального бізнесу, а впродовж 2014 року було притяг-
нуто до кримінальної відповідальності 38 організаторів грально-
го бізнесу. На них накладено штрафи на загальну суму майже 
5 млн грн [2]. 
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З викладеного випливає, що гральний бізнес має різні фор-
ми прояву, що рівною мірою відбивається на формах організації 
незаконного грального бізнесу в Україні. Більше того, з огляду 
на доволі значну прибутковість проведення азартних ігор пра-
вопорушники усе частіше вдаються до розробки новітніх схем 
обходу законодавчих заборон. Тож виявлення та характеристика 
форм грального бізнесу виступає запорукою забезпечення про-
тидії його проявам, у тому числі шляхом визначення компетент-
них підрозділів ОВС, які мають реалізувати відповідні заходи, 
аналізу сфери повноважень ОВС з описуваного питання, вироб-
лення дієвих заходів протидії окремим формам незаконного 
грального бізнесу, а також формулювання законодавчих ініціа-
тив, покликаних усунути недоліки нормативно-правової бази 
тощо. 

Зупинимось на характеристиці основних форм незаконного 
грального бізнесу в Україні. 

Найпростішою формою організації грального бізнесу є вла-
сне створення гральних закладів з відповідним гральним облад-
нанням як закритих клубів чи закладів з обмеженим доступом 
(відпрацьованою системою доступу). Разом із тим на сьогодні-
шній день ми все частіше стаємо свідками функціонування гра-
льного бізнесу під виглядом інтерактивних клубів, інтернет-
клубів, інтернет-кафе, у яких пропонується доступ до інтернет-
сайту, де можна зіграти в азартні ігри, а за умови виграшу, касир 
виплачує готівку. Також досить поширеними на практиці є фак-
ти розміщення у колишніх приміщеннях гральних автоматів та 
казино комп’ютерної техніки, де обладнують локальну мережу з 
можливістю доступу до всесвітньої мережі, організовуючи та-
ким чином інтернет-клуби з доступом до електронного казино 
та азартних ігор з метою отримання прибутку. При цьому граль-
не обладнання маскується в інших кімнатах, куди допускають 
«перевірених» клієнтів. 

Більш поширеним способом здійснення незаконної гральної 
діяльності є створення локальної комп’ютерної мережі з досту-
пом всіх розташованих у закладі комп’ютерів до єдиного серве-
ра, який розміщується в приміщенні закладу. Особливість такої 
форми організації грального бізнесу полягає у тому, що за опи-
суваних обставин доступ до Інтернету не надається, при цьому 
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на основному сервері розміщують програмне забезпечення, що є 
точною копією ігрових автоматів та використовується в казино 
або ігрових клубах. Слід зауважити, що у більшості випадків 
власники таких Інтернет-кафе офіційно реєструють свої заклади, 
укладають договори оренди приміщення, трудові угоди з пра-
цівниками тощо. 

Слід звернути увагу на такий спосіб організації грального бі-
знесу як створення так званої лотереї. Відповідно до закону Укра-
їни «Про заборону грального бізнесу в Україні» встановлено, що 
заборона грального бізнесу не поширюється на організацію та 
проведення лотерей, що сприяло виникненню грального бізнесу 
шляхом маскування його під проведення лотерей та вікторин.  

Лотерея за своєю суттю є азартною грою і містить всі озна-
ки класичної азартної гри – ставка, виграш та випадковість, а 
значить колишнім власникам казино достатньо замість столів з 
рулеткою купити «лототрон». Наприклад, в барабан можуть бу-
ти поміщені пронумеровані кульки, половина з яких буде чор-
ними, а інша половина червоними та одна кулька зеро. Для бі-
льшої достовірності також можна зробити напис «миттєва лоте-
рея». Отже, сутність гри залишається, а от форма її проведення з 
незаконної переходить у «формально законну». 

Також правопорушники вдаються до використання засобів 
телекомунікаційного зв’язку (телефон, телебачення), організо-
вуючи телешоу з платними дзвінками, з метою вгадування за-
шифрованих слів. Так, формально це лише вікторини, прове-
дення яких Законом дозволено, оскільки номінально в цій схемі 
відсутні всі ознаки азартної гри. Гравець не робить ставки, а 
лише сплачує кошти за дзвінок у студію, де розігрується приз, 
при цьому переможцем стає той, хто показав найкращий резуль-
тат у грі (свої вміння та навички). Хоча фактично ні для кого не 
секрет, що такі ігри є просто шахрайством [3, c. 46–47]. Так, 
представники слідчих підрозділів ОВС, звертають увагу на існу-
вання юридичної колізії, в результаті чого існує можливість 
кваліфікації заняття гральним бізнесом у тому числі як злочину, 
передбаченого ст. 190 КК України «Шахрайство» [4]. 

Ще більший подив викликає поширення на телебаченні рек-
лами сайту гри в покер «PokerStars» [5], де он-лайн постійно ти-
сячами відбуваються турніриз покеру та кеш-ігри. У попередніх 
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публікаціях ми вже звертали увагу такий сегмент грального біз-
несу як азартні ігри в мережі Інтернет, що набуває все більшого 
поширення. Для прикладу зазначимо, що у Нідерландах зняли 
заборону з роботи сайтів он-лайн казино (Інтернет казино), вві-
вши їх оподаткування. Натомість у Німеччині з 2008 року забо-
ронено азартні ігри в мережі Інтернет, реклама таких послуг [6, 
с. 108–109]. 

В Україні питання щодо діяльності он-лайн казино фактич-
но є не вирішеним. Так, з однієї сторони діяльність он-лайн ка-
зино повною мірою підпадає під поняття «грального бізнесу», 
що його закріплює закон «Про заборону грального бізнесу в 
Україні», з іншої – чинне законодавство не забороняє рекламу 
відповідних Інтернет ресурсів.  

Підсумовуючи викладене, до форм організації незаконного 
грального бізнесу в Україні необхідно віднести: 1) створення та 
діяльність власне гральних закладів; 2) створення та діяльність 
гральних закладів, які замасковані під легальний бізнес (Інтер-
нет клуби); 3) проведення лотерей та вікторин; 4) забезпечення 
доступу до он-лайн казино. 

З метою уникнення колізій при реалізації законодавства 
щодо протидії незаконному гральному бізнесу вважаємо за не-
обхідне закріпити форми грального бізнесу у ст. 1 закону «Про 
заборону грального бізнесу в Україні» та/або передбачити фор-
ми організації незаконного грального бізнесу в якості ознаки 
об’єктивної сторони злочину «Зайняття гральним бізнесом» у 
диспозиції ст. 203-2 КК України [7]. 

На сьогоднішній день в Україні особливої актуальності на-
бирає вирішення на законодавчому рівні питання щодо діяльно-
сті он-лайн казино (у законах України «Про заборону грального 
бізнесу», «Про рекламу», Податковому кодексі України). 

Разом із тим відповідно до чинних нормативно-правових 
актів діяльність відповідних сайтів знаходиться поза законом. 
Відповідно особи, які здійснюють діяльність, пов’язану з органі-
зацією, проведенням та наданням можливості доступу до азарт-
них ігор в електронному (віртуальному) казино незалежно від 
місця розташування сервера, мають нести відповідальність як 
співучасники скоєння відповідних правопорушень. Як бачимо, 
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до таких осіб можна віднести також рекламодавців сайтів, що є 
платформою для Інтернет казино. 

Що стосується протидії он-лайн казино ОВС необхідно зве-
рнути увагу на необхідність залучення до такої діяльності, крім 
підрозділів державної служби боротьби з економічної злочинні-
стю, також підрозділів по боротьбі з кіберзлочинністю. Відпові-
дно, для останніх необхідно на нормативному рівні закріпити 
конкретне коло завдань у цій сфері. 

Окремо необхідно підкреслити, що статистичні дані свід-
чать про те, що цей злочин, як правило, вчиняється організова-
ними злочинними групами, які мають високу технічну оснаще-
ність, корумповані зв’язки, у тому числі й у правоохоронних та 
судових органах, що вказує на необхідність налагодження дієвої 
взаємодії ОВС з Національним агентством з питань запобігання 
корупції та Національним антикорупційним бюро України. 
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ЩОДО ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ 
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ 

Діяльність правоохоронних органів України в сучасних реа-
ліях потребує чіткого визначення їх правового становища у за-
гальному механізмі держави. Раціональний розподіл сфер діяль-
ності та повноважень, розмежування відповідальності відповід-
них суб’єктів суспільних відносин дозволяє нам говорити про 
оптимальну модель здійснення державного управління та пра-
воохоронної діяльності в нашій країні. За таких умов відповід-
ної актуальності набуває питання щодо дослідження поняття та 
структури адміністративно-правового статусу усіх правоохорон-
них структур взагалі та Національної гвардії України зокрема. 

Питаннями адміністративно-правового статусу органів дер-
жавної влади правоохоронних органів займалося чимало науко-
вців, наприклад В. Б. Авер’янов [1, с. 156-162], Т. О. Коломоєць 
[2, с. 64], Д. С. Бондаренко [3, с. 355], С. Л. Курило [4, c. 526], 
М. Д. Мартинов [5, с. 16]. Однак, вважаємо, що зазначене пи-
тання потребує додаткової уваги, враховуючи те, що сучасна 
Національна гвардія України тільки проходить етап власного 
становлення. 

На думку Т. О. Коломоєць, адміністративно-правовий ста-
тус – це сукупність суб’єктивних прав і обов’язків, закріплених 
нормами адміністративного права за певним органом. Водночас 
обов’язковою ознакою набуття суб’єктом адміністративно-
правового статусу є наявність у нього конкретних суб’єктивних 
прав і обов’язків, що реалізуються у рамках як адміністративних 



Актуальні проблеми адміністративно-правового забезпечення  
діяльності органів внутрішніх справ України. Харків, 2015 

 60 

правовідносин, так і поза ними [2, с. 64]. А. М. Подоляка визна-
чає, що поняття правового статусу містить у собі право-
суб’єктність у єдності з іншими правами та обов’язками, тому 
зробить висновок про такі складові адміністративно-правового 
статусу ДАІ: компетенція, правозастосування, юридична відпо-
відальність [6, с. 44]. С. Л. Курило говорить, що адміністратив-
но-правовий статус органів внутрішніх справ – це їхнє положен-
ня (становище) у системі суспільних відносин та механізмі дер-
жавного управління, що визначається державою шляхом 
закріплення в нормах адміністративного законодавства їхніх за-
вдань, функцій, повноважень та відповідальності, які реалізують-
ся зазначеними суб’єктами через відповідні адміністративно-
правові (управлінські) відносини, зокрема, ті, що складаються 
безпосередньо під час їхньої взаємодії з питань забезпечення 
громадської безпеки та громадського порядку [4, c. 526]. Як за-
значає М. Д. Мартинов, під адміністративно-правовим статусом 
територіальних органів внутрішніх справ України слід розуміти 
їх становище як спеціального суб’єкта адміністративного права, 
гарантованого державою та врегульованого нормами права, що 
являє собою сукупність прав, обов’язків, обмежень, гарантій та 
відповідальності, відповідно до яких вони виконують правоохо-
ронні функції [5, с. 16]. 

Отже, з цього приводу можна зробити висновок, що до ос-
новних елементів адміністративно-правового статусу державно-
го органу відносять права, обов’язки, предмети відання, а також 
цілі, завдання та функції. До цього переліку деякі вчені також 
додають відповідальність та гарантії діяльності. 

Підкреслимо, що особливостями поняття «адміністративно-
правовий статус» є те, що він виступає видовим елементом по 
відношенню до загального статусу. Його визначення в якості 
«адміністративно-правового» говорить про те, що він закріплю-
ється нормами адміністративного права та реалізується у адміні-
стративних правовідносинах. 

Якщо ми поглянемо на класифікацію адміністративних пра-
вовідносин, то побачимо, що серед їх видів дослідники виділя-
ють їх особливий вид – правоохоронні відносини, які пов’язані з 
реалізацією засобів адміністративного примусу, позбавлення 
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спеціального права, адміністративний арешт та інші [7, c. 61]. 
Також підкреслимо, що діяльність Національної гвардії України 
є правоохоронною, оскільки вона спрямована на охорону права 
від будь-яких порушень, а вона є правоохоронним органом і ре-
алізує правоохоронну функцію держави у наступних формах 
правотворчій, виконавчо-розпорядчій та суто правоохоронній. 
Тобто Національна гвардія України є учасником правоохорон-
них суспільних відносин, які охоплюються предметом регулю-
вання норм адміністративного права, і в яких вона реалізує свій 
правовий статус, який набуває ознак адміністративно-правового. 

Отже, під адміністративно-правовим статусом Національної 
гвардії України слід розуміти її правове положення в системі 
державного управління у адміністративно-політичній сфері, що 
визначається шляхом закріплення у чинному адміністративному 
законодавстві мети її створення, завдань, функцій, предметів ві-
дання, повноважень, гарантій діяльності та відповідальності, що 
дозволяє їй бути учасником адміністративно-правових відносин. 

Зміст адміністративно-правового статусу Національної гва-
рдії України треба окреслювати виходячи з «блокової структу-
ри» його елементів, які визначаються у науковій літературі як 
цільовий блок, структурно-організаційний блок та компетенцій-
ний блок.  

Цільовий блок містить у собі призначення (основну мету) 
діяльності Національної гвардії України, завдання та функції 
Національної гвардії України. Мета діяльності Національної 
гвардії України – це той результат, на досягнення якого спрямо-
вані завдання, а функціями виступають окремі напрями її діяль-
ності, що обумовлені метою та відповідними завданнями. До 
речі, завдання та функції Національної гвардії України визначе-
ні у статтях 1 та 2 відповідного закону. 

Структурно-організаційний блок адміністративно-правового 
статусу Національної гвардії України включає два елементи: 
структурний: структура центрального апарату та окремих тери-
торіальних підрозділів, схема організаційного підпорядкування та 
розподілу функціональних повноважень; організаційний: норма-
тивний порядок створення, реорганізації, ліквідації, порядок реа-
лізації процедур внутрішньої та зовнішньої роботи Національної 
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гвардії України, порядок взаємодії Національної гвардії із ін-
шими суб’єктами відповідних правовідносин. 

Компетенційний блок адміністративно-правого статусу На-
ціональної гвардії України теж складається з двох елементів. 
Першим є повноваження, які складаються з відповідних прав та 
обов’язків, другим – підвідомчість (предмети відання), тобто 
об’єкти, предмети, сфери суспільних відносин на які поширю-
ються повноваження Національної гвардії України. 
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ПРИНЦИПИ ДОЗВІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРОБЛЕМИ 
ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ 

Останні події в державі довели, що молода Українська дер-
жава потребує негайних змін як системи управління так і систе-
ми органів, які забезпечують функціонування останньої. Для 
того щоб зміни дійсно були ефективними необхідно на науко-
вому рівні чітко визначити засади діяльності органів влади так і 
окремих напрямків діяльності останньої із врахуванням поло-
жень, що держава, як утворення, існує для забезпечення потреб 
людини, а не навпаки.  

Так, потребує уваги на нашу думку, з позицій правозастосу-
вання закріплений перелік принципів державної політики в до-
звільній сфері: 1) захист прав, законних інтересів, суспільства, 
територіальних громад та громадян, життя громадян, охорона 
навколишнього природного середовища та забезпечення безпе-
ки держави; 2) розвиток конкуренції; 3) прозорість процедури 
видачі дозвільних документів; 4) дотримання рівності прав 
суб’єктів господарювання під час видачі дозвільних документів; 
5) відповідальність посадових осіб дозвільних органів, держав-
них адміністраторів та суб’єктів господарювання за порушення 
вимог законодавства, пов’язаних з видачею документів дозвіль-
ного характеру; 6) зменшення рівня державного регулювання 
господарської діяльності; 7) єдині вимоги до порядку отримання 
дозвільних документів.  

Уважне ознайомлення із вищенаведеним переліком прин-
ципів дає нам привід для міркувань. Так, по-перше, виникає пи-
тання, які права і законні інтереси у суспільства і де вони визна-
чені, щоб їх захищати. По-друге, що мається на увазі під принци-
пом розвитку конкуренції, в контексті формування та розвитку 
інституту дозвільної системи, який є публічно-правовим.  
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По-третє, виникає питання закріплення такого принципу як зме-
ншення рівня державного регулювання господарської діяльнос-
ті. Швидше за все, законодавець вкладав у зміст цього принципу 
той факт, що на сьогоднішній момент існує необхідність отри-
мання великої кількості дозвільних документів, що уповільнює 
розвиток бізнесу. Однак, ми дотримуємося думки, що необхідно 
дозвільну діяльність розглядати з позиції безпеки, а не бюрокра-
тії та втручання в економічну діяльність суб’єктів господарю-
вання. Як показує практика, будь-який перегляд кількості дозві-
льних документів веде до їх збільшення, але не тому, що б напо-
внити бюджет матеріальними ресурсами або створити труднощі 
суб’єктам господарювання, а з метою забезпечення безпеки. По-
четверте, відносно відповідальності посадових осіб суб’єктів 
господарювання за порушення вимог законодавства, пов’язаних 
з видачею документів дозвільного характеру. Виникає питання, 
про які порушення йде мова в контексті суб’єктів господарю-
вання? По-п’яте, принцип прозорості процедури видачі дозвіль-
них документів, на нашу думку, повинен включати всі стадії 
процедури отримання дозвільного документа (від подачі доку-
ментів, розгляду матеріалів, прийняття рішення та фактичної 
видачі), а не тільки стадію видачі. Також, не зрозуміло, чому 
законодавець говорить про дотримання рівності прав суб’єктів 
господарювання під час видачі дозвільних документів, не беру-
чи до уваги інші процедурні стадії. При цьому ст. 1 «Основні 
терміни» закону України «Про дозвільну систему у сфері госпо-
дарської діяльності» [1] не дає визначення, які відносини вклю-
чає в себе категорія «видача дозвільних документів» або це вся 
процедура починаючи від подачі документів до фактичного 
отримання документів або це остання стадія процедури отри-
мання дозвільного документа. По-шосте, не зрозуміло, чому 
принципи організаційної єдності та мовчазної згоди визначені в 
ст. 1, але при цьому про них не йдеться в ст. 3, яка безпосеред-
ньо і присвячена принципам дозвільної діяльності [2]. 

Таким чином, з метою покращення правозастосовної прак-
тики в дозвільній діяльності, вважаємо за необхідне внести від-
повідні зміни до законодавства, щодо чіткого закріплення прин-
ципів здійснення останньої.  
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ОРГАНИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЯК СУБ’ЄКТИ І ОБ’ЄКТИ 
КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

Модернізація системи органів внутрішніх справ МВС Укра-
їни, розширення процесу їх інтеграції у світове товариство, вті-
лення в правоохоронну практику міжнародних стандартів зумо-
влює необхідність нового погляду на проблему роботи з персо-
налом ОВС, а також здійснення такої діяльності відповідно до 
принципів і норм, вироблених світовою спільнотою.  

В юридичній літератури до кадрів ОВС традиційно відно-
сять працівників, які мають спеціальні звання. Але деякі автори 
до кадрів ОВС відносять всіх осіб, які проходять у цих органах 
(підрозділах) державну службу [1, c. 67]. Відповідно до Закону 
України «Про державну службу» (ст. 2), посадовими особами 
вважаються керівники і заступники керівників державних орга-
нів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або 
іншими нормативними актами покладено здійснення організа-
ційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій [2]. 

Таким чином, під поняттям «кадри» слід розуміти весь 
склад підприємства, організації, підрозділів ОВС. Для форму-
вання цієї категорії необхідні посадові особи, які будуть займа-
тися питанням підбору і роботи з працівниками, оскільки будь-
яка діяльність завжди передбачає наявність того, на кого вона 
направлена та того, хто її здійснює, тобто об’єктів і суб’єктів 
відповідно. 
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Поняття «об’єкт» і «суб’єкт» кадрового забезпечення орга-
нів внутрішніх справ відносні, оскільки кожен суб’єкт є одноча-
сно й об’єктом кадрового забезпечення, і навпаки. Але між 
суб’єктами та об’єктами існує принципова різниця, яка полягає 
в тому, що це якісно різні управлінські явища, відмінність між 
якими ґрунтується на трьох засадах: 

 за характером відносин, в системі яких діє кожна людина 
і, відповідно, виникають різні результати діяльності; 

 за характером та видами діяльності, оскільки для кожного 
виду діяльності потрібні певні знання, професійна підготовка; 

 за відносинами, через які та в процесі яких приймаються 
управлінські рішення та дії. 

Об’єктами, які протистоять суб’єктам кадрового забезпе-
чення і на яких направлена предметно-практична діяльність 
останніх, є кадровий корпус у цілому, трудові колективи органів 
внутрішніх справ, окремі категорії кадрів. 

Основними суб’єктами управління персоналом являються 
підрозділи органів системи МВС України: управління, відділи 
кадрів, а також відповідні посадові особи на яких покладають-
ся функції прийому на службу та звільнення працівників, а та-
кож підвищення кваліфікації, перепідготовки особового складу 
тощо. 

Проблема суб’єкта є найбільш дискусійною у теорії право-
відносин. Ю.М.Козлов визначає суб’єкт управління як учасника 
процесу управління, який за своїм функціональним призначен-
ням покликаний практично здійснювати цілеспрямований упо-
рядковуючий вплив на відповідний об’єкт (об’єкти) [3, c. 234]. 
О. М. Бандурка, суб’єкт управління визначає як «структурно 
окреслені спільноти людей з органами управління, які форму-
ються ними, та керівним складом (на персональному рівні), на-
ділені управлінськими функціями та які здійснюють управлін-
ську діяльність» [4, c. 233]. 

В. М. Плішкін під суб’єктом управління розуміє «управля-
ючу підсистему», яка здійснює цілеспрямований впливу на 
об’єкта (керовану підсистему) з метою підвищення ефективності 
його функціонування, приведення його у відповідність до 
об’єктивних закономірностей розвитку [5, c. 432]. 
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Управління персоналом (підбір, навчання, розстановка пер-
соналу, оцінка його діяльності тощо) є, з одного боку, обов’яз-
ком кожного керівника (начальника), а з іншого – окремим за-
вданням спеціальних працівників, зокрема працівників підроз-
ділів роботи з персоналом.  

Головною рисою суб’єктів кадрового забезпечення органів 
внутрішніх справ є наявність у них певної компетенції (праців-
ник кадрового підрозділу) або владних повноважень (вищий ке-
рівник), які дають змогу втілювати їм свою волю у формі управ-
лінських рішень, керівних команд обов’язкових до виконання. 
Саме владний вплив суб’єкта на об’єкт кадрового забезпечення 
дозволяє організовувати волю і діяльність останнього відповід-
но волі першого, що в окремих випадках є необхідним для дося-
гнення цілей і вирішення завдань, визначених суб’єктом управ-
ління. Об’єкт управління зобов’язаний в обов’язковому порядку 
виконувати рішення та підкорятися волі суб’єкта, за умови їх 
законності. 

Суб’єктам управління притаманні загальні функції та цілі, 
єдність принципів їхнього утворення, побудови та діяльності, 
структурна єдність, співпідпорядкованість та інші ієрархічні 
зв’язки та відносини, прийняття суворо обумовлених управлін-
ських рішень, узгодження їх між собою [6, c. 321]. Суб’єкти ка-
дрової діяльності мають певну структурну впорядкованість, 
тобто найважливішим його елементом є внутрішня побудова, 
яка не зводиться тільки до сукупності структурних елементів 
(підрозділів, посадових осіб), а охоплює й таке явище, як взає-
мовідносини між цими структурними елементами. 

Таким чином, суб’єкти кадрового забезпечення органів вну-
трішніх справ – це органи та посадові особи, які відповідно до 
законодавства є учасниками управлінських відносин, наділені 
певними повноваженнями і функціями у сфері роботи з персо-
налом органів внутрішніх справ України, здатні їх здійснювати 
та несуть юридичну відповідальність. 

Кадрова функція розкривається суб’єктом через відповідні 
повноваження з регулювання діяльністю людей у системі соціа-
льних відносин. Але такий суб’єкт не може існувати без об’єкта 
управління, оскільки його існування, структура і зміст спрямовані 
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на здійснення керуючого впливу на об’єкт управління шляхом 
встановлення і реалізації управлінських відносин: підпорядку-
вання взаємодії, субординації, координації звітності тощо. Як 
бачимо зміст діяльності суб’єкта кадрового забезпечення визна-
чається потребами об’єкта.  

Отже, можна зробити висновок, що об’єкт кадрового забез-
печення ОВС – це працівник, правовий статус якого обумовлює 
підпорядкованість суб’єкту зазначеної сфери і виконує його во-
лю. Об’єкти мають власні закономірності функціонування й ро-
звитку, на які треба зважати при здійсненні кадрової функції. 
Вони не тільки реагують на управляючі впливи суб’єкта, не 
тільки сигналізують про їх наслідки та результати, а часто пря-
мо примушують останнього до певної перебудови, зміни харак-
теру й змісту таких впливів. Тому кадрове забезпечення органів 
внутрішніх справ являє собою певну діалектичну взаємодію між 
його суб’єктами і об’єктами, яка складається з різноманітних 
прямих і зворотних зв’язків між ними. 
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ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОЇ 
ПРОКУРАТУРИ ЯК НЕВІДЄМНОГО ЕЛЕМЕНТА СУТНОСТІ 

ВІЙСЬКОВО-ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ 

Реформи, що проводяться в Україні, на жаль, дали не лише 
позитивні, але і негативні результати; зростання злочинності, у 
тому числі корупції, хабарництва, породили безвідповідальність 
і безкарність в багатьох структурах державної влади, правовий 
нігілізм, «війну законів», розбалансованість управлінських про-
цесів, зниження життєвого рівня населення. Реформування еко-
номічної сфери життя суспільства викликало зростання злочин-
ності, масові порушення законодавства, незаконний переділ 
власності, повсюдні утиски прав громадян, зубожіння населен-
ня, економічну дестабілізацію діяльності держави. Події в краї-
ні, політичні і соціально-економічні перетворення, реформуван-
ня державного апарату, якісні зміни суспільного життя немину-
че торкнулися діяльності органів прокуратури, що у результаті 
призвело до відновлення діяльності військової прокуратури.  

Слід звернути увагу, що у березні 2012 року було прийнято 
рішення про ліквідацію існуючих до того часу військових про-
куратур та створення спеціалізованих прокуратур із нагляду за 
додержанням законів у воєнній сфері після прийняття відповід-
них змін законодавства. Але, фактична ліквідація військових 
прокуратур у 2012 році здійснила негативний вплив на мобіль-
ність та оперативне вирішення питань під час проведення анти-
терористичної операції. Певним чином, це було зумовлено тим, 
що військові прокурори мобільні та чітко виконують статут та 
накази як у звичайному режимі, так і в надзвичайний період, а 
територіальні прокурори просто виконують обов’язки щодо за-
безпечення законності. Ліквідація військових прокуратур зміни-
ла відносини в середовищі військовослужбовців і військових 
прокурорів, що негативним чином позначилося на оперативнос-
ті, якості та мобільності функціонування органів прокуратури в 
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цілому. Зважаючи на це, 14 серпня 2014 року Верховною Радою 
України було відновлено діяльність військових прокуратур. 
Військова прокуратура має більше повноважень у розслідуванні 
військових порушень, зрад, боротьбі з шпигунами ніж звичайна 
прокуратура. На думку керівництва держави, це підвисить ефек-
тивність проведення антитерористичної операції на сходів на-
шої держави.  

Наведене вище обумовлює доцільність вироблення якісно 
нового підходу до з’ясування мети діяльності військової проку-
ратури, яка виступає в якості невід’ємного елемента сутності 
військово-прокурорського нагляду. 

Невід’ємним елементом визначення суті прокурорського 
нагляду є мета діяльності військової прокуратури, яка зумовлена 
її статусом, місцем і призначенням в державі. 

Відповідно до словника С. І. Ожегова, мета – це «те, до чого 
прагнуть, що треба здійснити» [1, с. 259]. Під цілями прокурор-
ського нагляду необхідно розуміти, як зазначає Е. О. Дідоренко, 
результат, на досягнення якого направлена вся діяльність про-
куратури в цілому і, зокрема, її найважливіша функція  проку-
рорський нагляд [2, с. 16]. 

Закон України «Про прокуратуру» визначив основні цілі ор-
ганів військової прокуратури: забезпечення верховенства зако-
ну, єдність і зміцнення законності, захист прав і свобод людини і 
громадянина, а також інтересів суспільства і держави, що охоро-
няються законом. Вказані цілі взаємозв’язані і доповнюють один 
одного. Так, наприклад, дотримання прав і свобод військовослу-
жбовців є гарантією забезпечення верховенства закону, єдності 
законності, що у результаті призводить до належного захисту 
інтересів як окремих військовослужбовців, так суспільства і 
держави в цілому. На досягнення цих цілей спрямована вся діяль-
ність органів прокуратури, у тому числі військової прокуратури. 

Слід зазначити, що впродовж останніх двох десятиліть по-
няття мети прокурорської діяльності піддавалося істотним змі-
нам. Конституція (Основний закон) УРСР (1978 р.) визначала її у 
вигляді забезпечення «точного і одноманітного» виконання зако-
нів на території держави. Майже через півтора десятиліття закон 
України «Про прокуратуру», затверджуючи цілі прокурорської 
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діяльності, поряд із забезпеченням верховенства закону, допов-
нив її та поклав на прокурорів завдання забезпечення єдності і 
зміцнення законності, захисту соціально-економічних, політич-
них та інших прав і свобод громадян. 

Нова редакція закону України «Про прокуратуру», зберігши 
відмічені тенденції, зобов’язала органи прокуратури не лише 
забезпечити права і свободи людини і громадянина, інтереси 
суспільства і держави, що охороняються законом, але і захища-
ти їх, що підвищує значущість прокурорського нагляду. При 
цьому потрібно знати, що прокурорський нагляд діє і відносно 
тих органів, які покликані самі здійснювати контрольні функції. 

Відповідно до точки зору В. Г. Бесарабова, мету участі про-
куратури в правозахисній діяльності слід розуміти як результат, 
на досягнення якого вона направлена [3, с. 46]. 

Таким чином, основну мету діяльності військової прокура-
тури можна визначити як невід’ємний елемент сутності проку-
рорського нагляду, яка спрямована на забезпечення верховенст-
ва закону, єдності і зміцнення законності при проходженні вій-
ськової служби; захист прав і свобод військовослужбовців, 
забезпечення безумовного виконання вимог закону всіма поса-
довими військовими особами при реалізації підлеглими своїх 
прав і свобод; захист інтересів суспільства і держави, що охоро-
няються законом, в питаннях оборони, а також запобігання по-
рушенням вимог законодавства про права і свободи військовос-
лужбовців. 
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Марія Олександрівна ЄФРЕМОВА, 
здобувач кафедри адміністративної діяльності ОВС 
факультету з підготовки фахівців для підрозділів міліції 
громадської безпеки та кримінальної міліції у справах дітей 
Харківського національного університету внутрішніх справ 

ЕЛЕМЕНТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ 
ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

Під адміністративно-правовим статусом Державної міграцій-
ної служби України, ми будемо розуміти ієрархічне положення 
останньої у системі органів виконавчої влади, яке визначається 
сукупністю адміністративно-правових норм, що закріплюють 
призначення, функції, організацію діяльності, компетенцію та 
юридичну відповідальність посадових осіб, щодо надання адмі-
ністративних послуг у сферах міграції громадянства, реєстрації 
фізичних осіб, біженців тощо. 

Проаналізуємо адміністративно-правовий статус Державної 
міграційної служби в залежності від окреслених елементів.  

Призначення Державної міграційної служби України поля-
гає в тому, що остання є відносно самостійною підсистемою у 
більш загальній системі – системі органів внутрішніх справ. 
Слід зазначити, що Державна міграційна служба України є 
центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спря-
мовується і координується Кабінетом Міністрів України через 
Міністра внутрішніх справ. На виконання указу Президента 
України від 9 грудня 2010 р. № 1085/2010 «Про оптимізацію сис-
теми центральних органів виконавчої влади» [1] було покладено 
на Державну міграційну службу функції з реалізації державної 
політики з питань громадянства, імміграції та реєстрації фізич-
них осіб, а також у справах міграції в межах, визначених зако-
нодавством про біженців, що у свою чергу обумовлює розши-
рення кола завдань та функцій, покладених на службу у напряму 
ефективного державного управління міграційними процесами, 
підвищення рівня національної безпеки, узгодження національ-
ного законодавства у сфері міграції з міжнародними стандарта-
ми та посилення правового та соціального захисту громадян 
України тощо. Постановою Кабінету Міністрів від 10 вересня 
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2014 р. № 422 «Про оптимізацію системи центральних органів 
виконавчої влади», зазначено, що Державна міграційна служба 
України є центральним органом виконавчої влади, який позбав-
лений функцій державного нагляду (контроль) у сфері госпо-
дарської діяльності [2]. Слід зазначити, що статус центральних 
органів виконавчої влади визначено у законі України «Про 
центральні органи виконавчої влади» від 17 березня 2011 р. 
Центральні органи виконавчої влади України поділені, згідно з 
указом Президента України «Про оптимізацію системи централь-
них органів виконавчої влади» від 9 грудня 2010 р. № 1085/2010 
на міністерства, агентства (здійснюють управління об’єктами 
державної власності); інспекції (здійснюють державний нагляд 
(контроль)), служби (надають адміністративні послуги), центра-
льні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом [1]. Це 
свідчить, що статус Державної міграційної служби України, 
який був закріплений в постанові Кабінету Міністрів від 10 ве-
ресня 2014 р. № 422 «Про оптимізацію системи центральних 
органів виконавчої влади» позбавляє останню функцій контро-
лю, та свідчить про те, що кожний орган виконавчої влади по-
винен виконувати певну функцію та не може поєднувати в собі 
функції щодо надання послуг та контролю за ними. Це є коруп-
ційним ризиком та негативно впливає на функціонування всього 
державного апарату щодо забезпечення прав і свобод людини і 
громадянина. 

Відповідно до п. 3 Положення про Державну міграційну 
службу України є: 1) реалізація державної політики у сферах 
міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелега-
льній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних 
осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій 
мігрантів; 2) внесення на розгляд Міністра внутрішніх справ 
пропозицій щодо забезпечення формування державної політики 
у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії 
нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фі-
зичних осіб, біженців та інших визначених законодавством ка-
тегорій мігрантів [3]. 

Слід зазначити, що функції діяльності всіх органів виконавчої 
влади, здебільшого не регламентовані чинним законодавством. 
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У постанові Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. 
№ 360, в якій затверджується Положення про Державну мігра-
ційну службу також не має визначення функцій останньої. На 
підставі наведеного, можна зробити висновок, що основною фу-
нкцією Державної міграційної служби України є – надання ад-
міністративних послуг у сферах міграції громадянства, реєстра-
ції фізичних осіб, біженців тощо. 

Організація діяльності, як структурний елемент адміністра-
тивно-правового статусу Державної міграційної служби України 
полягає в тому, що будь-який орган (установа) повинна відпові-
дати всім ознакам системного утворення. Слід зауважити, що в 
постанові Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. 
№ 360 не має окремого пункту, який би чітко визначив органі-
заційну (управлінську) структуру Державної міграційної служби 
України. Так, аналіз п. 5 зазначеної постанови надав можливість 
виокремити таку організаційну структуру: 1) територіальні ор-
гани (головні управління), управління міграційної служби в ав-
тономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севасто-
полі; 2) територіальні підрозділи: управління, відділи (сектори) 
міграційної служби в районах, районах у містах, містах обласно-
го, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення; 
3) апарат Державної міграційної служби України; 4) пункти 
тимчасового перебування іноземців; 5) пункти тимчасового ро-
зміщення біженців; 5) державні підприємства, установи органі-
зації. З метою усунення можливостей для різного тлумачення 
положень зазначеної постанови, вважаємо за доцільне в рамках 
окремого пункту визначити управлінську структуру Державної 
міграційної служби України. 

Наступним елементом адміністративно-правового статусу 
Державної міграційної служби України є компетенція. Аналіз 
компетенції посадових осіб Державної міграційної служби 
України має важливе значення для ефективного функціонування 
всієї системи, оскільки створюються оптимальні умови для реа-
лізації функцій, які покладені на зазначену службу.  

Так, компетенція Державної міграційної служби України не 
може визначатися підзаконними нормативно-правовими актами, 
оскільки таке положення не відповідає чинній Конституції 
України. Оскільки, права і обов’язки державних органів повинні 
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закріплюватися на рівні закону тощо. Визначаючи компетенцію 
Державної міграційної служби України, слід зазначити, що вона 
складається з сукупності владних прав та обов’язків, які нада-
ються останнім, для надання адміністративних послуг у сферах 
міграції громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців тощо.  

Вважаємо, дещо некоректним формулювання положень що-
до компетенції Державної міграційної служби України. По-
перше, це стосується виокремлення такого повноваження, як 
надання адміністративних послуг при цьому перелік останніх 
надається в попередніх пунктах Положення; по-друге, надання 
адміністративних послуг, це є правозастосовна діяльність; по-
третє, не зрозуміло про що йдеться мова «інші повноваження, 
визначені законом». Виникає питання, яким саме законом? Як-
що мова йде про ряд законодавчих актів, які регламентують пи-
тання міграційної політики то треба говорити про некоректне 
формулювання норм діючого законодавства тощо. 

Таким чином, наскільки повно визначена компетенція Дер-
жавної міграційної служби України, тим ефективніше працює 
апарат, ефективніше використовуються правові, організаційні та 
інші засоби для вирішення завдань у сфері формування та реалі-
зації міграційної політики.  

Розглядаючи юридичну відповідальність посадових осіб 
Державної міграційної служби України як елемент адміністра-
тивно-правового статусу необхідно зазначити, що до останніх 
можуть бути застосовані всі види юридичної відповідальності: 
дисциплінарна, адміністративна, цивільно-правова, матеріальна, 
кримінальна.  

Слід зазначити, що в постанові Кабінету Міністрів «Про за-
твердження Положення про Державну міграційну службу Укра-
їни» [3] зазначено, що Голова останньої вирішує в установлено-
му порядку питання щодо заохочення та притягнення до відпо-
відальності державних службовців та працівників апарату ДМС, 
керівників територіальних органів та територіальних підрозділів 
ДМС. Тобто виходячи із вищенаведеного порядок притягнення 
до відповідальності працівників ДМС здійснюється на підставі 
закону України «Про державну службу» [4]. 

Таким чином, до елементів адміністративно-правового ста-
тусу Державної міграційної служби України доцільно віднести: 
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призначення, функції, організацію діяльності, компетенцію та 
юридичну відповідальність посадових осіб, які працюють в 
Державній міграційній службі України щодо надання адмініст-
ративних послуг у сферах міграції громадянства, реєстрації фі-
зичних осіб, біженців тощо. Належна реалізація адміністратив-
но-правового статусу Державної міграційної служби України 
буде сприяти подальшому становленню цієї служби як європей-
ського інституту. 
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ 
ВНУТРІШНІХ СПРАВ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

Належна побудова країни на демократичних принципах по-
требує нових концептуальних підходів до розв’язання проблем 
реалізації правоохоронної функції. Забезпечення охорони гро-
мадського порядку на відповідній території є не тільки 
обов’язком державних органів, а й правом територіальних гро-
мад та органів, які ними формуються. В цих умовах першочер-
говими проблемами в сфері охорони громадського порядку є 
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взаємодія органів внутрішніх справ та органів місцевого само-
врядування: відсутність нормативно визначеного поняття взає-
модії; відсутність чітко визначеної системи законодавства, що 
регламентує дану сферу; обмеженість форм взаємодії. 

Незважаючи на низку публікацій та наукових робот в юри-
дичній літературі відсутнє загальновизнане визначення поняття 
«взаємодії». В енциклопедичній літературі, термін «взаємодія» 
відображає процеси впливу різних об’єктів один на одного, вза-
ємозв’язки між різними об’єктами, характеристику форм людсь-
кої діяльності й пізнання, їх взаємну обумовленість, зміну стану, 
взаємовплив, а також породження одним об’єктом іншого. З то-
чки зору філософської науки, взаємодія – це універсальна форма 
руху, становлення, розвитку процесу, що визначає існування й 
структурну організацію будь-якої матеріальної системи. З точки 
зору науки управління, взаємодія – це одна з форм спрямовано-
го впливу для досягнення конкретної мети, а також процесу об-
міну інформацією [1, c. 12]. Співпраця органів внутрішніх справ 
і органів місцевого самоврядування щодо охорони громадського 
порядку – це складова налагодження стосунків між державною 
владою та громадськістю, що виступає необхідною ланкою фу-
нкціонування правоохоронної структури. Своєю чергою взаємо-
дія суб’єктів у даній сфері – це частина управлінського процесу, 
який полягає у діяльності кількох (не менше двох) суб’єктів вза-
ємодії, які впливають один на одного та на об’єкт засобами і ме-
тодами, що притаманні кожному учаснику, з метою досягнення 
відповідних результатів [2, с. 14].  

У загальному вигляді взаємодію територіальних підрозділів 
органів внутрішніх справ та органів місцевого самоврядування в 
сфері охорони громадського порядку можна визначити як спіль-
ну узгоджену діяльність, яка здійснюється відповідно до закону, 
щодо реалізації завдань та досягнення спільної мети забезпе-
чення охорони громадського порядку у визначених формах та із 
використанням встановлених методів, сил та засобів. 

Виділяють організаційні та функціональні форми взаємодії 
органів внутрішніх справ та органів місцевого самоврядування. 
Зокрема, до організаційних форм відносяться наступні: встанов-
лення правових основ взаємодії; створення спільних координацій-
них і дорадчих органів (координаційних рад, комісій і комітетів); 
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розробка комплексних програм боротьби зі злочинністю, планів 
спільних заходів, в тому числі що стосуються діяльності в особ-
ливих умовах; спільне планування проведених заходів; узго-
дження прийнятих рішень. До функціональних форм можна від-
нести: проведення спільних заходів і операцій, в тому числі на-
вчань і тренувань; спільне надання допомоги підлеглим 
органам, а також навчання кадрів; вивчення передового досвіду 
роботи та його поширення; взаємний обмін інформацією; коле-
гіальна підготовка інформації для представлення у вищі органи. 

Основний недолік взаємодії органів внутрішніх справ та ор-
ганів місцевого самоврядування це те, що така взаємодія факти-
чно зводиться до так званого громадського контролю за діяльні-
стю органів внутрішніх справ. Самі ж органи місцевого само-
врядування ставляться до питань охорони громадського порядку 
лише формально.  

Органи місцевого самоврядування в ході адміністративно-
територіальної реформи, а також реформи органів внутрішніх 
справ повинні бути наділені самостійними органами для забез-
печення правопорядку. Європейський досвід децентралізації 
системи органів, які охороняють громадський порядок, показує, 
що ефективність роботи муніципальної органів правопорядку 
безпосередньо залежить від ролі місцевого самоврядування та 
специфіки адміністративно-територіального поділу [3, с. 316]. 
Тому перед вирішенням питання децентралізації правоохорон-
ної функції в Україні слід завершити всі етапи адміністративної 
реформи (в тому числі провести адміністративно-територіальну 
реформу), збільшити роль місцевого самоврядування у питаннях 
податкової та бюджетної сфер. У зв’язку з цим створення місце-
вої (муніципальної) міліції (поліції) на даний час вбачається пе-
редчасним. На сучасному етапі необхідним є створення належ-
них законодавчих умов для діяльності добровольчих формувань 
населення громади щодо охорони громадського порядку. Участь 
громадян в охороні громадського порядку має суворо ґрунтува-
тися на принципах законності, добровільності, гуманізму, пова-
ги особистості, дотримання прав і свобод людини і громадяни-
на. Це, в свою чергу, також має бути закріплено у відповідних 
нормативних правових актах. Проведений моніторинг правових 
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актів (законів України «Про міліцію» [4], «Про місцеве самовря-
дування в Україні» [5], «Про участь громадян у охороні громад-
ського порядку і державного кордону» [6], Кодексу Цивільного 
захисту України [7] тощо) не дозволяє повною мірою висловити 
задоволення проведеної в даному напрямку нормотворчої робо-
тою. В даний час необхідна взаємодія між органами внутрішніх 
справ та громадськими формуваннями потребує подальшого 
вдосконалення та правового регулювання. І це пов’язано насам-
перед з фінансуванням діяльності добровільних формувань на-
селення і соціальною захищеністю їх членів. 

В подальшому доцільно створити окреме муніципальне уні-
тарне підприємство (зокрема, на базі існуючих комунальних 
охоронних підприємств), завданнями якого стали б співпраця о 
органами внутрішніх справ щодо забезпечення охорони громад-
ського порядку та охорони об’єктів на території відповідних 
муніципальних утворень. При цьому передбачається створення 
принципово нового органу охорони громадського порядку, який 
здійснюватиме також функції охорони і захисту муніципальних 
майна та об’єктів, а на договірній основі – надання охоронних 
послуг фізичним та юридичним особам. Створення таких під-
приємств дозволить виокремити зі структури органів внутрішніх 
справ міліції охорони, забезпечити економію коштів органів мі-
сцевого самоврядування, які витрачаються на послуги приват-
них охоронних структур, а також забезпечить додаткові грошові 
надходження до місцевих бюджетів.  

Створення відповідних муніципальних підприємств охоро-
ни потребує ґрунтовного опрацювання питань їхньої правової 
форми, функцій, компетенції, зокрема, можливості застосування 
примусових заходів. 
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ІНСТИТУТ «ШКІЛЬНИХ ПРИСТАВІВ» ЯК ОДИН  
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МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

Безпечне перебування дітей у школі є одним із найбільш ак-
туальних питань, вирішуваних у всьому світі, адже час від часу 
телебачення, сайти та друковані ЗМІ повідомляють про масові 
вбивства або скалічення підлітками своїх однолітків в амери-
канській, німецькій чи французькій школах. Відтак, віддаючи 
дитину до школи або міркуючи над тим, до якого навчального 
закладу її перевести, батьки все частіше звертають увагу на те, 
як керівництво школи організовує безпечне середовище в ній, 
контролює дисципліну та оперативно інформує про проблеми, 
що виникають. Питання організації системи безпеки в українсь-
ких школах наразі вирішується на місцях. У багатьох середніх 
навчальних закладах наймають охоронців для контролю доступу 
до навчального закладу та дотримання безпеки дітей у школі. На 
наш погляд, цей витратний спосіб є досить неефективним, оскі-
льки охоронець не завжди може ідентифікувати людину, яка не 
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має права входити до школи, а також він є обмеженим у своїх 
повноваженнях. Крім того, у такій системі контролю наявний 
людський чинник: у потрібний момент охоронець може бути 
відсутній на посту [1].  

Визначення поняття та призначення інституту шкільних 
приставів у сфері охорони громадського порядку в середніх за-
кладах освіти Міністерства освіти і науки України має як науко-
ве, так і практичне значення, оскільки зміст громадського по-
рядку, ефективність його охорони певною мірою впливають на 
стабільність прав громадян, їх працю, навчання, всебічне задо-
волення їх матеріальних і духовних потреб. 

У рамках нашого дослідження ми з’ясовуємо повноваження 
шкільних приставів у частині здійснення профілактики право-
порушень серед неповнолітніх у школах під час здійснення на-
вчально-виховного процесу. Безпечна школа – це комплекс апа-
ратних, програмних і методичних засобів, спрямованих на вирі-
шення питань безпечного перебування дітей в школі, а також 
обліку відвідуваності, успішності і супутникового моніторингу 
місцезнаходження школярів з боку батьків [2]. 

Підґрунтям для вирішення цієї проблеми стали дослідження 
фахівців у сфері теорії управління й адміністративного права, 
зокрема В. Б. Авер’янова, О. Ф. Андрійка, О. М. Бандурки, 
Д. М. Бахраха, Ю. П. Битяка, В. В. Богуцького, А. С. Васильєва, 
В. М. Гаращука, І. П. Голосниченка, С. Т. Гончарука, Є. В. До-
діна, В. О. Заросило, Р. А. Калюжного, С. В. Ківалова та ін.  

Відповідно до ст. 22 закону України «Про загальну середню 
освіту» від 13.05.1999 № 651-XIV, загальноосвітній навчальний 
заклад забезпечує безпечні та нешкідливі умови навчання, ре-
жим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здо-
ров’я, формує гігієнічні навички та засади здорового способу 
життя учнів (вихованців). Отже, ми бачимо, що Уряд України 
звертає увагу на необхідність належного забезпечення безпеч-
них та нешкідливих умов навчання та виховного процесу в зага-
льноосвітніх навчальних закладах [3]. Режим роботи загальноос-
вітнього навчального закладу визначається на основі нормативно-
правових актів та за погодженням з відповідним органом держав-
ної санітарно-епідеміологічної служби. Виховання учнів (вихо-
ванців) у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється  
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в процесі урочної, позаурочної та позашкільної роботи з ними. 
Цілі виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах 
визначаються на основі принципів, закладених у Конституції 
України [4], законах та інших нормативно-правових актах Укра-
їни. У загальноосвітніх навчальних закладах забороняється 
утворення і діяльність політичних партій, а також релігійних 
організацій і воєнізованих формувань. 

На сьогодні одним із головних завдань підрозділів, які за-
безпечують охорону громадського порядку, є активна, наступа-
льна боротьба з будь-якими правопорушеннями на вулицях, 
площах, у парках, на транспортних магістралях, у портах, аеро-
портах та інших громадських місцях. Водночас діяльність пра-
воохоронних органів щодо охорони громадського порядку в се-
редніх закладах освіти взагалі неналагоджена. Відтак, запрова-
дження в загальноосвітніх навчальних закладах організації 
охорони громадського порядку – це один із головних шляхів 
вирішення проблеми контролю за станом правопорядку в серед-
ніх закладах освіти Міністерства освіти і науки України. 

На наш погляд, ця функція може бути покладена на службу 
з охорони громадського порядку, яка створена при Міністерстві 
внутрішніх справ України. До її складу входять підрозділи слу-
жби охорони громадського порядку, які водночас є структурни-
ми ланками інших керованих систем, у нашому випадку – сис-
теми Міністерства внутрішніх справ України та його територіа-
льних органів внутрішніх справ, тим паче, що закон України 
«Про міліцію» від 20.12.1990 безпосередньо визначає охорону 
та забезпечення громадського порядку як одне із завдань органів 
внутрішніх справ [5]. Охорона громадського порядку в навчаль-
ному закладі – це особлива система контролю за порядком в на-
вчальному закладі та за дотриманням етичних норм поведінки з 
боку учасників навчально-виховного процесу, функціонування 
якої мають забезпечувати шкільні пристави, які повинні належа-
ти до підрозділу охорони громадського порядку Міністерства 
внутрішніх справ України. До учасників навчально-виховного 
процесу в загальноосвітніх навчальних закладах належать: учні 
(вихованці); керівники; педагогічні працівники, психологи, біб-
ліотекарі; інші спеціалісти; батьки або особи, які їх замінюють.  
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Основу міліції громадської безпеки становить служба охо-
рони громадського порядку, до якої входять: патрульна служба 
(забезпечує охорону громадського порядку на вулицях та в ін-
ших громадських місцях); паспортна система (забезпечує поря-
док реєстрації, обліку і регулювання пересування громадян); 
дозвільна система (здійснює нагляд за виробництвом, придбан-
ням, зберіганням, використанням, реалізацією і транспортуван-
ням зброї тощо) [6. с. 133].  

Водночас для більш повного розкриття поняття та сутності 
охорони громадського порядку в навчальному закладі доцільно 
навести точку зору Н. Оніщенко, яка виокремлює зі структури 
правової системи такі її складові: право як сукупність створених 
і охоронюваних державою норм; законодавство як форма виразу 
цих норм (нормативні акти); правові установи, які здійснюють 
правову політику; судова та інша юридична практика; механізм 
правового регулювання; права, свободи й обов’язки громадян; 
система утворених і функціонуючих у суспільстві правовідносин; 
законність і правопорядок; правова ідеологія (правосвідомість); 
суб’єкти права; системні зв’язки, які забезпечують єдність, ціліс-
ність та стабільність системи; інші правові явища, які утворю-
ють своєрідну інфраструктуру правової системи [7, с. 3–11]. 

Виходячи з вищесказаного, можна дійти висновку, що зміс-
том громадського порядку в закладах освіти є система суспіль-
них відносин, яка складається внаслідок забезпечення права 
громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загаль-
ної середньої освіти, дотримання та здійснення норм права, мо-
ралі, інших соціальних норм. Охорона громадського порядку в 
навчальному закладі – це особлива система контролю за поряд-
ком у ньому та за дотриманням етичних норм поведінки з боку 
учасників навчально-виховного процесу, і забезпечення функці-
онування цієї системи має бути покладено на шкільних приста-
вів, які повинні підпорядковуватись підрозділам охорони гро-
мадського порядку Міністерства внутрішніх справ України.  

Інститут шкільних приставів повинен створити особливу 
систему контролю за діяльністю персоналу освітнього закладу. 
До обов’язків шкільних приставів має входити спостереження та 
нагляд за учасниками навчально-виховного процесу, а також 
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організація охорони громадського порядку в закладах освіти 
Міністерства освіти і науки України. 
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ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ ДОБРОВОЛЬЧИХ БАТАЛЬЙОНІВ В УКРАЇНІ 

Сьогодні забезпечення безпеки та територіальної цілісності 
України як ніколи постає основним завданням держави та укра-
їнського суспільства. У часи відкритого збройного захоплення 
окремих територій України на фоні складної суспільно-
політичної ситуації в Україні, конституційної та правової неста-
більності представники громадських організацій та окремі гро-
мадяни самотужки виявили бажання захищати батьківщину 
шляхом формування добровольчих батальйонів. 
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Участь в обороні держави разом із Збройними Силами 
України (ЗСУ) беруть у межах своїх повноважень інші військові 
формування, утворені відповідно до законів України, Державна 
спеціальна служба транспорту, Державна служба спеціального 
зв’язку та захисту інформації України, а також відповідні право-
охоронні органи, на які згідно ст. 12 закону України «Про оборо-
ну України» [1] покладено низку завдань у зазначеній сфері.  

Враховуючи викладене, добровольчі батальйони, що беруть 
участь в антитерористичній операції (АТО), мають бути визна-
чені, як військові формування, що утворені відповідно до зако-
нодавства України (розпорядженнями, наказами відповідних 
структур – Міністерство оборони (МО) України, Міністерство 
внутрішніх справ (МВС) України, у тому числі Національна 
гвардія України). 

З урахуванням листів Міноборони України від 14.10.2014 
№ 116/8/11631 та МВС України від 13.10.2014 № 21912/Вл щодо 
правового забезпечення статусу громадян України, які записа-
лися добровольцями у частини Збройних Сил та Національної 
гвардії, у добровільні батальйони «Дніпро», «Дніпро-1», «Дон-
бас», «Азов», «Айдар», а також у батальйони територіальної 
оборони (Тро), і які виконують завдання у зоні АТО зазначаємо, 
що в період з 1 березня по 9 жовтня 2014 року в структурі МВС 
України створено 36 підрозділів патрульної служби міліції осо-
бливого призначення, у тому числі «Дніпро-1» та «Азов» [2]. 
Згадані підрозділи створені наказами МВС України на підставі 
положень законів України «Про центральні органи виконавчої 
влади» [3] (п. 6, 8 ст. 8) та «Про міліцію» [4] (ч. 1, 5 ст. 7), а та-
кож Положення про Міністерство внутрішніх справ України, 
затвердженого указом Президента України від 06.04 2011 
№ 383/2011 [5]. 

Так, наприклад, батальйон «Азов» є батальйоном патруль-
ної служби міліції особливого призначення МВС України, який 
задіяний у Антитерористичній операції на півдні Донецької об-
ласті, переважно в межах Приазов’я. Батальйон «Дніпро-1» є 
добровольчим батальйон патрульної служби міліції особливого 
призначення, створений у квітні 2014 року у структурі ГУ МВС 
України в Дніпропетровській області. 
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Основними нормативно-правовими актами, що регламен-
тують діяльність підрозділів патрульної служби міліції особли-
вого призначення, крім зазначених вище, є закони України «Про 
організаційно-правові основи боротьби з організованою злочин-
ністю» [6], Положення про проходження служби рядовим і на-
чальницьким складом органів внутрішніх справ, затверджене 
постановою Кабінету Міністрів УРСР від 29.07.1991 № 114 [7], 
Статут патрульно-постової служби міліції, затверджений нака-
зом МВС України від 27.081994 № 404 [8] та Положення про 
підрозділи міліції громадської безпеки особливого призначення, 
затверджене наказом МВС України від 08.09.2014 № 447 [9], 
яким визначено, зокрема, права і обов’язки, організація роботи 
таких підрозділів у тому числі при проведенні заходів з припи-
нення терористичної діяльності. 

Згідно зі ст. 5 закону України «Про Національну гвардію 
України» [10] до складу військової частини Національної гвардії 
України можуть входити підрозділи (батальйони, дивізіони, ес-
кадрильї, загони, роти, батареї). Так, у складі Національної гва-
рдії України діє батальйон «Донбас», який офіційно сформова-
ний у квітні 2014 року з добровольців для виконання завдань 
протидиверсійного і антитерористичного характеру на території 
Донецької і Луганської областей, у тому числі – для забезпечен-
ня охорони державного кордону від прориву організованих груп 
терористів з Росії. Відповідно на батальйони, які створені за 
окресленим принципом поширюються положення Закону Укра-
їни «Про Національну гвардію», зокрема, що визначають 
обов’язки Національної гвардії України (ст. 12), права Націона-
льної гвардії України (ст. 13), умови та підстави застосування 
заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної 
зброї, озброєння та бойової техніки (ст.ст. 15-19), правовий ста-
тус військовослужбовців Національної гвардії України тощо. 

Указом Президента України від 14.04.2014 № 405/2014 [11] 
уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони 
України «Про невідкладні заходи щодо подолання терористич-
ної загрози і збереження територіальної цілісності України» від 
13.04.2014, що де-факто стало початком проведення антитеро-
ристичної операції на території України. 
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До суб’єктів, які безпосередньо здійснюють боротьбу з те-
роризмом у межах своєї компетенції, стаття 4 закону України 
«Про боротьбу з тероризмом» [12] відносить, зокрема: Службу 
безпеки України, яка є головним органом у загальнодержавній 
системі боротьби з терористичною діяльністю; МВС України; 
Міноборони України; центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону 
та деякі інші. 

В свою чергу військові формування, що офіційно залучені 
до проведення антитерористичної діяльності, у тому числі сфо-
рмовані добровільно у складі МВС України, Міноборони Украї-
ни тощо, наділені правами відповідно до ст. 15 «Права осіб у 
районі проведення антитерористичної операції» закону України 
«Про боротьбу з тероризмом». 

Окремо необхідно відзначити, що «не легалізовані» доброво-
льчі батальйони де-юре є незаконними збройними формування-
ми, а їх «бійці» – злочинцями. Разом із тим очевидно, що держава 
де-факто визнає відповідні військові формування. Так, до участі в 
антитерористичних операціях за рішенням керівництва антитеро-
ристичної операції можуть бути залучені «… підприємства, уста-
нови, організації незалежно від підпорядкованості і форми влас-
ності, їх посадові особи, а також громадяни за їх згодою» (ч. 6 
ст. 4 закону України «Про боротьбу з тероризмом»).  

Серед доводів стосовно небажання переходити до лав ЗСУ 
чи МВС України представники відповідних добровольчих бата-
льйонів називають переважно небажання підпорядковуватися 
представникам «силових відомств», які своїми діями привели до 
виникнення низки трагічних подій щодо загибелі особового 
складу військовослужбовців чи представників правоохоронних 
органів. 

Разом із тим існування добровольчих батальйонів, що захи-
щають незалежність України, порушуючи цілу низку юридич-
них норм, навряд чи можна вважати виправданим у контексті 
необхідності встановлення конституційного порядку в Україні, 
про що заявляв Президент України П. О. Порошенко [13], нато-
мість визнати статус представників таких, м’яко кажучи, неофі-
ційних батальйонів учасниками бойових дій є навряд чи можли-
вим з юридичної точки зору.  
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Підсумовуючи викладене, вважаємо за потрібне у будь-
якому випадку надати офіційний статус добровольчим баталь-
йонам шляхом віднесення їх до суб’єктів, які безпосередньо 
здійснюють боротьбу з тероризмом (внести зміни до ст. 4, 5 за-
кону України «Про боротьбу з тероризмом») та підпорядкувати 
їх напряму Антитерористичному центру при Службі безпеки 
України (внести зміни до ст. 7 закону України «Про боротьбу з 
тероризмом»), що крім того забезпечить належну координацію 
діяльності суб’єктів боротьби з тероризмом. 
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СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАХИСТУ 
ДІТЕЙ ВІД НАСИЛЬСТВА В УКРАЇНІ 

Основою законодавства України у сфері попередження та 
протидії насильству в сім’ї виступають європейські стандарти 
подолання домашнього насильства, які сформувалися внаслідок 
боротьби з насильством щодо жінок і дітей. Ці стандарти вима-
гають від правоохоронних органів та інших уповноважених осіб 
свідомого розуміння того, що сімейне насильство є грубим по-
рушенням прав людини.  

Однією з найбільш розповсюджених форм порушення прав 
людини у світі є жорстоке поводження близьких родичів з влас-
ними дітьми. Нажаль, насильство над дітьми існувало у всі часи. 
І не тільки в правовому аспекті, навіть і в художній літературі, 
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мистецтві багатьох країн зафіксовано випадки жорстокого став-
лення до дітей. Погляди суспільства і держави на виховання, 
нетерпимість до випадків насильства над дітьми, неналежного 
відношення батьків до дітей змінилися зовсім недавно. І по-
сприяла цьому активна робота міжнародних громадських рухів, 
діяльність яких спочатку була спрямована на осудження випад-
ків домашнього насильства щодо жінок, а згодом – і щодо дитини. 

Звісно, без подолання такого негативного явища, як домаш-
нє насильство, не можливо створити умови для повноцінного 
розвитку дитини, реалізації її особистості. Проблема насильства 
над дітьми свідчить про необхідність ретельного вивчення і роз-
робки профілактичних заходів спрямованих на її вирішення, 
оскільки діти є найбільш незахищеною і практично повністю 
залежною від дорослих частиною суспільства. Соціальна і пси-
хологічна незрілість дітей ставить їх у повну залежність від до-
рослих. Ця залежність, а також нездатність захистити себе, ро-
бить їх особливо уразливими перед різними проявами насильст-
ва. Не можна говорити про насильство над дитиною і 
відсутність батьківського піклування без врахування сімейного 
контексту. Адже сімейні взаємовідносини – найперші і найміцні-
ші соціальні взаємовідносини, які значною мірою впливають на 
самооцінку дитини, її здатність до адаптації і відчуття благопо-
луччя [1, c. 127]. Несприятлива атмосфера в сім’ї створює перед-
умови для найжорстокіших форм насильства в сім’ї та суспільст-
ві, що є попранням свободи людини. Звісно, кожен член родини 
переживає насильницькі дії по-своєму, що накладає свій відби-
ток на ціннісно-орієнтаційну сферу. Але більшу загрозу такі дії 
мають стосовно дитини, особистість якої тільки формується.  

В Конвенції ООН про права дитини зазначено, що жорстоке 
поводження з дітьми – це всі форми фізичного і/або емоційного 
поганого поводження, сексуальне насильство, відсутність піклу-
вання, торгівля і інші форми експлуатації, що здатні призвести 
чи призводять до фактичної шкоди для здоров’я дитини, його 
виживання, розвитку чи гідності в контексті відповідальності, 
довіри чи влади [2, c. 167]. Жорстокість може виявлятись і з бо-
ку осіб, які безпосередньо не є членами сім’ї, але пов’язані з ни-
ми певними стосунками. Насильство над дітьми може бути як 
одномоментним, так і пролонгованим в часі, як свідомим, так і 
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неусвідомленим з боку дорослих, батьків, вихователів. Воно 
може призвести до емоційного чи психічного травмування, чи 
навіть загибелі дитини [3, c. 102–103]. Це необхідно враховувати 
в соціально-педагогічній роботі з сім’ями. 

Дитина є недієздатною в повному обсязі, але має всі людсь-
кі права. Тому дитина має право на захист від жорстокого пово-
дження, насильства різних форм.  

Констатуючи це, та спираючись на точку зору М. І. Дмит-
ренка, М. В. Тропіна, жорстоке поводження, з точки зору пору-
шення прав дитини, можна тлумачити як: ігнорування потреб 
дітей, порушення їх прав; відсутність догляду (або частковий 
догляд) за ними; ізоляція дитини; безвідповідальність до дітей; 
відсутність проявів батьківської любові, доброти, чуйності; без-
діяльність батьків щодо дитини у скрутній ситуації; бруталь-
ність, глузування, неповага до гідності, особистості дитини; не-
хтування дитиною [4, c. 15]. До цього переліку треба ще додати: 
не вираховування вікових особливостей, коли дитина неспро-
можна за віком зробити те, що вимагають від неї батьки; авто-
ритарний стиль спілкування і виховання дитини в сім’ї; обман 
дитини; бойкот дитини у дитячому колективі і байдуже став-
лення до цього факту вихователів. В основі насильства над ди-
тиною лежить нерозуміння цінності дитини, відсутність системи 
демократичних цінностей, які визначають модель сімейного 
життя і родинного виховання в конкретній сім’ї.  

Визначення насильства, яке є складовою жорстокого пово-
дження з дітьми, представлене у законі України «Про попереджен-
ня насильства в сім’ї» від 15 листопада 2001 року № 2789-III, в 
якому зазначено: «насильство в сім’ї – це будь-які умисні дії 
фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спря-
мування одного члена сім’ї  по відношенню до іншого члена 
сім’ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи чле-
на сім’ї як людини та громадянина і наносять йому моральну 
шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров’ю» [5, 
ст. 1]. Отже національне законодавство визнало домашнє наси-
льство щодо дитини як порушення конституційних прав члена 
сім’ї, порушення прав і свобод як людини. Також в зазначеному 
законі визначені і види насильств:  
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– фізичне насильство – навмисне нанесення одним членом 
сім’ї іншому члену сім’ї  побоїв, тілесних ушкоджень, що може 
привести або призвело до смерті постраждалого, порушення фі-
зичного або психічного здоров’я, нанесення шкоди його честі і 
гідності (тобто, всі дії, спрямовані на спричинення дитині фізи-
чної шкоди, заборонені законом); 

– сексуальне насильство в сім’ї – протиправне посягання 
одного члена сім’ї на статеву недоторканість іншого члена сім’ї, 
а також дії  сексуального характеру по відношенню до дитини, 
яка є членом цієї сім’ї;  

– психологічне насильство – насильство, пов’язане з дією 
одного члена сім’ї на психіку іншого шляхом словесних образ, 
погроз, залякування, переслідування, якими навмисно спричи-
няється емоційна невпевненість, нездатність захистити себе і 
може завдаватися або завдається шкода психічному здоров’ю;  

– економічне насильство – умисне позбавлення одним чле-
ном сім’ї іншого житла, їжі, одягу й іншого майна чи коштів, на 
які постраждалий має передбачене законом право, що може при-
звести до його смерті, викликати порушення фізичного чи пси-
хічного здоров’я [5].  

Згідно Конвенції ООН про права дитини, яку підписали 189 
держав світу, а також закону України «Про охорону дитинства» 
від 26 квітня 2001 року № 2402-III кожна дитина має право на 
захист від усіх видів насильства. Всі держави повинні захищати 
дітей і забезпечувати дітям-жертвам фізичну та психологічну 
реабілітацію і допомогу в соціальній реінтеграції [2, c. 148].  

В аспекті виконання вимог закону України «Про соціальну 
роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» від 21 червня 2001 року 
№ 2558-ІІІ та Загальнодержавної програми «Національний план 
дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період 
до 2016 року» від 5 березня 2009 року № 1065-VI можна визна-
чити наступні типи жорстокого поводження з дітьми: фізичні 
покарання, знущання, побиття (штовхання; спроби задушити; 
викручування рук); дитина є свідком знущань над іншими чле-
нами сім’ї; сексуальне насильство, інцест; показ порнографії; 
поводження з дітьми як з рабами чи слугами; поводження як зі 
своєю власністю; залякування; погрози кинути дитину, заподія-
ти їй фізичної шкоди чи розлюбити дитину; загроза покарання 



Актуальні проблеми адміністративно-правового забезпечення  
діяльності органів внутрішніх справ України. Харків, 2015 

 93 

Богом, міліцією, школою, спецшколою, притулком, родичами, 
психіатричною лікарнею; ізоляція (контролювання доступу ди-
тини до інших людей: бабці/дідуся, однолітків, братів/сестер, 
батька/матері; контролювання перебування дитини у помешкан-
ні, заборона виходити з дому; контролювання спілкування ди-
тини з друзями; закривання дитини у коморі, сараї чи туалеті, чи 
у будь-якому закритому приміщенні вдома, в школі тощо); емо-
ційне насильство (приниження, підвищення голосу без причини, 
присоромлення дитини, використання дітей у конфліктах між 
батьками; «торгівельна» поведінка одного з батьків щодо любо-
ві до дитини; економічне насильство (незадоволення основних 
потреб дитини, відмова чи зволікання у виплаті аліментів, повна 
відмова дитині в грошах, відмова дитині у підтримці; викорис-
товування дитини як засобу торгу при розлученні, примушуван-
ня дитини важко працювати).  

На основі досвіду роботи представників соціальних служб 
та працівників органів внутрішніх справ з сім’ями та безпосере-
дньо з дітьми серед причин виникнення жорстокого поводження 
до дітей можна виділити: безробітність або низька матеріальна 
забезпеченість; алкоголізм одного чи обох батьків; самотність 
чи шлюб, який розпався; занадто маленьке житло, що посилює 
напругу; озлобленість батьків чи розчарованість у житті; фізич-
на чи психічна перевтома; незрілість батьків; егоїзм батьків, 
прагнення їх до розваг;  відсутність прив’язаності до дитини; 
надмірна вимогливість; народження другої дитини; велика кіль-
кість дітей; небажана дитина; передчасно народжена в шлюбі 
дитина, яка дає привід до сварок та розриву; позашлюбна дити-
на як об’єкт виміщення зла на його матір (батька); дитина з фі-
зичними чи психічними недоліками, від якого хочуть позбави-
тися [6, c. 76–78].  

Таким чином, всі види  насильства щодо дитини є  пору-
шенням прав людини і повинно визнаватися на рівні порушення 
права на життя. Тому доцільно органам внутрішніх справ і гро-
мадським правозахисним організаціям проводити відповідну 
просвітницьку роботу щодо вивчення основ нормативно-
правового захисту дітей від насильства не тільки серед вчителів 
і батьків щодо недопущення випадків насильства, але й серед 
дітей щодо захисту своїх прав. 
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ФОРМИ ТА МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ КРИМІНАЛЬНО-
ВИКОНАВЧОЇ ІНСПЕКЦІЇ УКРАЇНИ ПІД ЧАС 
ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВ ПРО НАКЛАДЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ 

Виконання кримінально-виконавчою інспекцією адміністра-
тивних стягнень у вигляді громадських та виправних робіт є од-
ним з пріоритетних завдань цього органу. Звичайно, що цї дії 
повинні мати нормативно закріплений зовнішній вираз та здійс-
нюватися виключно встановленими прийомами та способами. В 
такому випадку ми повинні говорити про форми та методи дія-
льності кримінально-виконавчої інспекції щодо виконання цих 
видів адміністративних стягнень. 

Питанням форм та методів діяльності органів держави у ад-
міністративно-правових відносинах, в тому числі щодо застосу-
вання заходів юридичної відповідальності, в свій час були при-
свячені роботи Ю. П. Битяка, Ф. В. Бортняк, О. В. Домбровської, 
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О. І. Остапенка та інших [1–4]. В той же час слід відмітити те, 
що зазначені дослідники не приділяли достатньої уваги питан-
ням виконання адміністративних стягнень саме кримінально-
виконавчою інспекцією, формам та методам її діяльності в цій 
сфері, що надає нашій доповіді відповідної актуальності. 

Якщо визначати базові поняття, слід відмітити, що термін 
«форма» означає вид, будь-який зовнішній вияв певного змісту, 
тобто форми управління показують, як практично здійснюється 
управлінська діяльність [1, с. 134]. Якщо мова йде про «форми 
діяльності», то науковці розуміють під ними «…об’єктивний 
вияв суті дій суб’єктів». Вид конкретної форми визначається 
характером дій суб’єктів адміністративної діяльності, що здійс-
нюють виконання покладених на них функцій. В одних випад-
ках такі дії тягнуть за собою юридичні наслідки, в інших – ні [4, 
с. 30].У сфері примусового виконання рішень органів влади під 
формою діяльності розуміють будь-які зовнішньо виражені фу-
нкції відповідного органу, які здійснюються в межах покладе-
них на нього професійних обов’язків, щодо примусового вико-
нання рішень публічних органів управління [2, c. 14].  

Отже, під формою діяльності кримінально-виконавчої ін-
спекції щодо виконання постанов про накладення адміністрати-
вних стягнень можна вважати зовнішнє вираження функцій 
кримінально-виконавчої інспекції щодо виконання адміністра-
тивних стягнень у вигляді громадських та виправних робіт, яке 
полягає у конкретних діях, які здійснюються уповноваженими 
суб’єктами кримінально-виконавчої інспекції в межах визначе-
них чинним законодавством України та підзаконними нормати-
вно-правовими актами Державної пенітенціарної служби.  

Відповідно до сталих класифікацій форм управління та на 
підставі аналізу функцій кримінально-виконавчої інспекції щодо 
виконання постанов про накладення адміністративних стягнень 
у вигляді громадських та виправних робіт ми можемо виділити 
наступні форми її діяльності:  

1) здійснення обліково-контрольних дій;  
2) здійснення організаційних дій;  
3) здійснення матеріально-технічних дій [5].  
Обліково-контрольні дії є найголовнішою формою діяльності 

кримінально-виконавчої інспекції щодо виконання адміністративних 
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стягнень у вигляді громадських та виправних робіт. Ці дії, перш 
за все, необхідні для забезпечення юридичних наслідків конкрет-
них управлінських дій посадових осіб інспекції. До обліково-конт-
рольних дій кримінально-виконавчої інспекції можна віднести:  

а) здійснення облікових дій (заведення облікових справ, за-
повнення облікових документів, складання довідок);  

б) здійснення підготовчих дій (складання повідомлень про 
прийняття постанов до виконання, складання та надсилання ви-
кликів);   

в) здійснення контрольних дій (складання актів перевірки 
відбування правопорушником адміністративного стягнення у 
вигляді громадських та виправних робіт, складання та внесення 
подань про заміну невідбутої частини адміністративного стяг-
нення адміністративним арештом або штрафом). 

Матеріально-технічні дії, як форма діяльності кримінально-
виконавчої інспекції, спрямовані на створення належних умов 
діяльності підрозділів кримінально-виконавчої інспекції і носять 
допоміжний характер. До матеріально-технічних дій слід також 
віднести складання інформаційних довідок, звітів; підготовку та 
узагальнення матеріалів для розробки проектів актів управління.  

Організаційні дії кримінально-виконавчої інспекції поляга-
ють у колективних обговореннях найважливіших питань здійс-
нення виконання адміністративних стягнень, проведенні переві-
рок, ревізій, вивчення досвіду роботи споріднених підрозділів і 
впровадження кращих досягнень у власну діяльність.  

У адміністративно-правовій літературі метод розуміється, 
здебільшого, як засіб, спосіб чи прийом, за допомогою якого 
здійснюється вплив на об’єкти, з метою практичного виконання 
завдань, що стоять перед органом чи посадовою особою [6, 
с. 313], або способи цілеспрямованого пливу на поведінку гро-
мадян, а також діяльність підприємств і організацій в інтересах 
забезпечення громадського порядку [4, с. 33]. 

Отже, під методами діяльності кримінально-виконавчої ін-
спекції щодо виконання постанов про накладення адміністрати-
вних стягнень можна розуміти прийоми та способи за допомогою 
яких її співробітники впливають на поведінку покараних осіб та 
на діяльність установ та організацій з метою виконання покла-
дених на інспекцію повноважень щодо забезпечення виконання 
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постанов про накладення адміністративних стягнень у вигляді 
виправних та громадських робіт. 

Співробітники інспекції широко використовують метод пе-
реконання, який проявляється у: 

а) проведенні систематичної роз’яснювальної роботи із 
правопорушниками щодо добровільного виконання ними вимог 
нормативних актів, які регулюють порядок виконання вищеза-
значених стягнень, зокрема: 

б) проведенні систематичної роз’яснювальної роботи із 
власниками підприємств, які приймають участь у виконанні ад-
міністративних стягнень тощо.  

Серед адміністративно-запобіжних заходів кримінально-
виконавча інспекція здійснює: перевірку документів у осіб, на 
яких накладено адміністративне стягнення; відвідування під-
приємств, установ та організацій на яких відбувається покаран-
ня у вигляді громадських та виправних робіт з метою контролю 
за виконанням адміністративного стягнення; відвідування жит-
лових помешкань,  підприємств, установ та організацій з метою 
з’ясування причин ухилення особи від виконання адміністрати-
вних стягнень у вигляді громадських або виправних робіт. 

У разі виявлення з боку підконтрольних осіб діяння, яке 
можна кваліфікувати як правопорушення, посадові особи інспе-
кції можуть застосувати такі заходи адміністративного припи-
нення як вимога припинити протиправну поведінку, доставлян-
ня правопорушника до уповноваженого органу з метою скла-
дання протоколу про адміністративне правопорушення та інших 
документів тощо. 

Як підсумок зазначимо, що специфіка діяльності криміна-
льно-виконавчої інспекції щодо виконання адміністративних 
стягнень у вигляді громадських та виправних робіт складається 
в тім, що вона не застосовує заходи адміністративної відповіда-
льності, а здійснює, в основному, запобіжні заходи і, у виключ-
них випадках, може застосувати примус у вигляді адміністрати-
вного припинення.  
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ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ З ІНШИМИ 
ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

В умовах, коли наша держава перебуває на стадії закладен-
ня основних засад демократичного суспільства, на передній 
план постають проблеми реформування організації діяльності 
органів державної влади. Одним з пріоритетних напрямів є 
створення правоохоронних органів європейського зразка. Серед 
них вагоме місце посідає прокуратура України, яка має забезпе-
чувати верховенство закону, підтримання державного обвину-
вачення, нагляд за додержанням законів органами, які проводять 
оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство 
та інше. Важливим елементом цієї діяльності є здійснення тісної 
взаємодії з іншими органами державної влади в Україні. 

Закон України «Про прокуратуру» не визначає порядку 
здійснення взаємодії органів прокуратури з іншими органами 
державної влади в Україні, цю функцію виконують відомчі акти 
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Генеральної прокуратури України. Він тільки закріплює прин-
ципи організації і діяльності [1]. 

Наказ Генеральної прокуратури України «Про особливості 
організації роботи прокуратур міст з районним поділом» вста-
новлює, що прокурори координують діяльність правоохоронних 
органів, здійснюють взаємодію з органами виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування у боротьбі зі злочинністю та 
корупцією на території міста. У постановах координаційних і мі-
жвідомчих нарад визначають спільні з прокурорами районів у 
місті заходи, спрямовані на протидію злочинності та корупції [2]. 

Що ж стосується редакції нового закону України «Про про-
куратуру» від 14 жовтня 2014 року, то у даному нормативно-
правовому акті законодавець закріпив право Генерального про-
курора України, керівників регіональних та місцевих прокура-
тур, їх перших заступників та заступників відповідно до розпо-
ділу обов’язків, здійснюючи нагляд за додержанням законів  
органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, діз-
нання, досудове слідство, координувати діяльність правоохорон-
них органів відповідного рівня у сфері протидії злочинності [3]. 

Аналіз адміністративно-правового забезпечення взаємодії 
органів прокуратури з іншими органами державної влади в 
Україні потрібно розпочати із з’ясування сутності взаємодії ор-
ганів прокуратури, для чого слід зупинитися на з’ясуванні зміс-
ту взаємодії. 

Загалом під терміном «взаємодія» розуміється погоджена дія 
між ким-, чим-небудь [4, с. 241]. Також взаємодія визнається уні-
версальною формою руху і розвитку, зумовлює існування та струк-
турну організацію будь-якої матеріальної системи [5, с. 157]. 

Ю. Є. Винокуров вважає, що важливим аспектом організа-
ційної діяльності прокуратури є взаємодія з іншими органами 
влади, місцевого самоврядування, органами контролю. Під вза-
ємодією в цьому випадку розуміється діяльність різних органів, 
які мають спільні цілі та завдання [6, с. 85]. 

В. В. Сухонос під взаємодією розуміє організаційно-правові 
багатосторонні відносини між прокуратурою та іншими право-
охоронними органами, змістом яких є вироблення, узгодження і 
реалізація спільних заходів у межах компетенції їх учасників, 
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спрямованих на боротьбу із злочинністю та іншими правопору-
шеннями з метою зміцнення законності в державі [7, c.24]. 

Інші автори приходять до висновку, що сутність взаємодії 
прокуратури з іншими органами означає, що кожен з учасників 
у межах поставлених перед ним завдань і наявних у нього пов-
новажень втілює у життя певні заходи щодо виявлення, усунен-
ня і попередження злочинів. До того ж ці заходи координуються 
учасниками взаємодії, погоджуються між собою за часом і міс-
цем їхнього проведення [8, с. 84]. 

До головних ознак взаємодії органів прокуратури з іншими 
органами державної влади можна віднести: узгодженість дій, 
планування заходів, чітке розподілення завдань між суб’єктами 
взаємодії, рівність учасників взаємодії. 

Головною ознакою також, на нашу думку, є узгодження спі-
льної діяльності, мета якої – виконання завдань і отримання ма-
ксимального результату. 

Що стосується суб’єктів взаємодії, то, на думку І. В. Єв-
ропіної, суб’єктами взаємодії можуть бути як окремі, цілісні, 
самостійні організаційні системи, так і відокремлені їх частини. 
У чинному Законі України «Про прокуратуру» до можливих 
суб’єктів взаємодії віднесено всіх учасників суспільних відно-
син, у тому числі правоохоронні й інші державні органи, органи 
місцевого самоврядування, інститути громадянського суспільст-
ва [9, c. 36].  

Залежно від цілей, В. Г. Клочков класифікує взаємодію про-
куратури з органами державної влади на: періодичну, разову та 
постійну. До організаційних форм і напрямів такої діяльності 
належать наступні: проведення міжвідомчих нарад, обмін інфо-
рмацією; узгодження планів проведення спільних перевірок; 
аналіз та узагальнення результатів таких перевірок; розробка 
спільних вказівок, видання інформаційних листів, методичних 
посібників та інших документів [10, с. 23]. 

Ряд авторів вважає, що потрібно виділяти такі форми взає-
модії, як спільне визначення пріоритетів у сфері протидії зло-
чинності та забезпечення відповідності закону правових актів, 
які видаються органами влади в інтересах широкої громади 
[11, с.180]. На думку І. В. Європіної, перше цілком охоплюється 
інформаційною складовою взаємодії та забезпечується під час 
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підготовки і реалізації регіональних цільових програм протидії 
злочинності. Друге, належить до всебічної взаємодії прокурора з 
усіма учасниками суспільних відносин при здійсненні ним на-
глядових повноважень [9, c. 39]. 

Таким чином, адміністративно-правове забезпечення взає-
модії органів прокуратури з іншими органами виконавчої влади 
в Україні потребує суттєвого покращення. Під взаємодією орга-
нів прокуратури з іншими органами державної влади в Україні 
потрібно розуміти організаційно-правові відносини між проку-
ратурою та іншими органами державної влади погоджені між 
собою за часом і місцем їхнього проведення, змістом яких є ви-
роблення, узгодження та реалізація спільних заходів у межах 
компетенції їх учасників, спрямованих на додержання і застосу-
вання законів, запобігання злочинності, захисту прав і свобод 
людини і громадянина та інтересів держави. До головних ознак 
взаємодії органів прокуратури з іншими органами державної 
влади можна віднести: узгодженість дій, планування заходів, 
чітке розподілення завдань між суб’єктами взаємодії, рівність 
учасників взаємодії. 

На нашу думку, недостатньо ефективна взаємодія між орга-
нами прокуратури та іншими органами державної влади не дає 
можливості повною мірою захистити інтереси держави та окре-
мих громадян. Таким чином, підсумовуючи викладене вище, 
вважаємо за доцільне запропонувати розробити та прийняти 
Положення про взаємодію органів прокуратури України з інши-
ми органами державної влади, яке дозволить більш якісно та 
ефективно здійснювати захист прав та свобод громадян. У да-
ному нормативно-правовому акті має бути визначений весь ме-
ханізм взаємодії, основні суб’єкти, з якими органи прокуратури 
мають право налагоджувати взаємодію, та в яких формах така 
взаємодія повинна здійснюватися.  
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Як стверджують сучасні міжнародні та національні експер-
ти, діюча правоохоронна система України не здатна відповісти 
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та забезпечити реалізацію усіх викликів суспільства в умовах 
сьогодення. 

Причиною низької ефективності попередніх реформувань 
фахівці вважають відсутність у розроблених концепціях конкрет-
ного механізму реалізації, внутрішні спроби волюнтаристського 
прискорення перетворень в органах внутрішніх справ України. 
На практиці це призводило до випередження загальнодержавних 
темпів реформування правоохоронної системи, передчасного 
декларування «досягнень», й врешті-решт – до дискредитації 
багатьох реформістських заходів. Украй негативний вплив на 
перебіг і результати перетворень мало нерозуміння з боку бага-
тьох керівників реформування як складного, тривалого, нелег-
кого процесу. Суб’єктивізм, відсутність спадковості при кадро-
вих змінах, зневажливе ставлення до попереднього досвіду, на-
магання щоразу розпочати «з нуля» і негайно досягти 
«вирішальної перемоги» – все це значною мірою зумовило не-
успішність реформування системи МВС України [1, с. 486–487]. 

Певна річ, в суспільстві назріла необхідність реформування 
органів внутрішніх справ, яка зумовлена рядом чинників: 

1) трансформацією суспільства, відповідно появою нових 
видів протиправних дій та необхідністю розроблення нових 
форм та методів боротьби з ними; 

2) правоохоронна система радянського типу, правонаступ-
ницею якої стала правоохоронна система України, вичерпала се-
бе, виникла безсумнівна потреба переформатувати стару систему 
(карального типу) на нову (типу взаємної співпраці та взаємодії); 

3) розширений бюрократичний та волюнтаристичний апа-
рати, багато галузевих служб дублюють функції один одного, 
що, по-перше, ускладнює здійснювати контроль за їх діяльніс-
тю, що призводить до нівелювання відповідальності цих служб 
за неналежне виконання своїх завдань, по-друге, отримуємо ро-
здуті штати адміністративних працівників, коли на місцях не 
вистачає практичних співробітників; 

4) застаріла нормативно-правова база, більшість правових 
норм не відповідають вимогам сьогодення. Особливої уваги за-
слуговують «мертві норми», що регулюють й гарантії соціаль-
ного захисту працівників органів внутрішніх справ України; 
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5) відсутність зацікавленості (стимулювання) співробітни-
ків правоохоронних органів у результатах своєї праці. Це пов’я-
зано з: 

– низькою заробітною платою; 
– відсутністю соціального пакету; 
– постійними вимогами щодо збільшення «показників»; 
– правовою незахищеністю співробітників тощо. 
Відтак, реформи в органах внутрішніх справ України є 

вкрай необхідними. Проте, варто розуміти і той факт, що вони 
не можуть проходити без чітко визначеного механізму реалізації 
та методичного забезпечення.  

Характерний для радянських часів метод реформування 
апарату управління шляхом лише його скорочення сьогодні не 
можна розглядати як ефективний, а пов’язаний лише з глибокою 
структурною перебудовою всієї системи органів внутрішніх 
справ. Потрібен, насамперед, науково обґрунтований організа-
ційний системно-функціональний підхід, який надасть змогу 
вдосконалити діяльність ОВС України шляхом оптимізації їх 
завдань та функцій, структури й чисельності, фінансового, мате-
ріально-технічного, організаційно-правового та кадрового за-
безпечення [2]. 

Реформування будь-якої галузі суспільних відносин є скла-
дним процесом, системою заходів, які мають бути, по-перше, 
науково і практично обґрунтованими; по-друге, вони мають 
здійснюватись на основі розроблених та затверджених у відпо-
відному законодавчому порядку концепцій, стратегій та оновле-
них нормативно-правових актах, які не повинні йти у розріз та 
суперечити один одному; по-третє, заходи реформування пови-
нні мати відповідні матеріальні ресурси та підґрунтя для впро-
вадження цих змін; по-четверте, мають бути чітко визначені 
етапи реформування та розуміння кінцевої мети (чого хочемо 
досягнути, яким чином будемо це робити, на основі чого, який 
ймовірний результат). 

Тому до початку процесу реформування важливим кроком є 
вирішення ряду проблем, а саме: 

– неузгодженість проектів реформування ОВС один з од-
ним, а також з теорією та практикою системних перетворень в 
усій державі; 
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– часті зміни керівництва Міністерства, галузевих служб, 
головних управлінь та управлінь МВС на місцях; 

– невикористання наукового потенціалу забезпечення ре-
формаційних процесів, як наслідок – недооцінка відомчої науки. 

Крім того, ми не повинні на осліп переймати моделі полі-
цейських систем інших країн (Грузії, США тощо), адже кожна 
держава має свої ментальні та національні особливості і ресур-
си. Для оптимізації правоохоронної системи України важливим 
на початковому етапі є вивчення позитивного досвіду цих країн. 
Лише після цього можна говорити про спроби поетапного впро-
вадження та адаптації його позитивних аспектів в національну 
площину. 

До найбільш пріоритетних завдань успішного процесу реа-
лізації реформ в органах внутрішніх справ України належать 
наступні: 

– мінімізація політичного впливу на діяльність персоналу 
ОВС України; 

– впровадження нових критеріїв відбору працівників[3]; 
– розробка відповідно до європейських стандартів нової си-

стеми оцінки оперативної та службової діяльності працівників 
органів внутрішніх справ, її експериментальна апробація та за-
провадження у практичну діяльність; 

– визначення чіткої мети діяльності, завдань, функцій та 
повноважень, а також структури та штатної чисельності органів 
внутрішніх справ України; 

– розроблення ефективної системи заохочень працівників 
ОВС України до сумлінного та кваліфікованого виконання про-
фесійних завдань; 

– запровадження механізму забезпечення реалізації норм 
соціального захисту працівників ОВС України; 

– розширення участі ОВС України в міжнародній співпраці 
на підставі норм міжнародного права, відповідних договорів і 
угод у сферах боротьби з тероризмом, корупцією, транснаціона-
льною злочинністю, зокрема наркобізнесом, торгівлею людьми 
(органами), незаконною міграцією тощо. 
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ОБМЕЖЕННЯ ОСОБИСТОЇ СВОБОДИ ГРОМАДЯН  
ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМ ПРАВОМ 

Проблемі забезпечення прав і свобод людини і громадянина 
в усі часи приділялося багато уваги як на національному рівні, 
так і на міжнародному. Міжнародна спільнота вимагає від дер-
жав захищати права, свободи та законні інтереси їх громадян, 
сприяти їх відновленню у випадку порушення. У той же час у 
законодавстві закріплено ряд  обставин, за яких вони можуть 
бути обмежені. Права та свободи людини можуть бути обмежені 
лише спеціально уповноваженими на те органами державної 
влади, у визначених випадках та в установленому законом по-
рядку. Дане положення закріплене й у Загальній декларації прав 
людини, де вказано, що обмеження прав і свобод може бути за-
стосоване до особи лише для забезпечення реалізації прав і сво-
бод інших людей, забезпечення громадського порядку та добро-
буту в демократичному суспільстві. У той же час кожна особа 
може оскаржити застосування щодо неї обмежувальних заходів, 
якщо вважає їх застосування неправомірним.  

Таким чином, кожна людина в своєму житті може зазнавати 
певних обмежень, у тому числі особистої свободи. Такі обме-
ження мають відповідати національному та міжнародному зако-
нодавству, нормам суспільної моралі.  
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Форми обмеження прав і свобод також можуть бути різни-
ми. Узагальнюючи висновки та позиції провідних вчених-
юристів до них варто віднести: а) заборона на певний варіант 
реалізації права чи свободи, тобто встановлення поведінки (від-
носна заборона), б) заборона на реалізацію права (свободи) в 
цілому (абсолютна заборона), в) втручання (вторгнення) в право 
(свободу) уповноважених державних органів (характеризується 
активними діями державних органів і пасивною поведінкою 
особистості); г ) обов’язок; ґ) відповідальність. 

Таким чином, слід зробити висновок: правові обмеження – 
це юридичні інструменти (засоби), за допомогою яких забезпе-
чується досягнення деяких цілей правового регулювання. Цілі ці 
можуть бути різними, але, в кінцевому результаті, вони зводять-
ся до справедливої впорядкованості суспільних відносин шля-
хом встановлення певних кордонів, що обмежують допусти-
мість поведінки. У цивілізованому світі саме правове обмеження 
є одним з головних інструментів, здатних забезпечити організо-
ваність життя, нормальне функціонування всього суспільного 
організму, дієвість соціального управління.  

В чинній Конституції України безпосередньо термін «об-
меження» по відношенню до прав і свобод людини та громадя-
нина у тому чи іншому забарвленні зустрічається у статтях: 17, 
29, 30-36, 39, 41, 44, 63, 64, 121, 157. Варто відзначити, що будь-
яке конституційне обмеження щодо індивідуальної свободи 
пов’язано із зіткненням цінностей, які підлягають захисту, а то-
му таке обмеження необхідно визначати як правове. Цей прин-
цип є універсальним: обмеження направлено на досягнення ра-
ціонального, тобто адекватного балансу конституційно-право-
вих цінностей.  

Конституція України починає регулювання питання про об-
меження прав і свобод з встановлення непорушності цих прав. 
Так, ч. 2 ст. 22 Конституції України говорить про те, що консти-
туційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасова-
ні. Крім того частина третя цієї ж статті вказує, що існуючі пра-
ва і свободи не можуть бути звужені, а ні в разі прийняття зако-
нів, ні в результаті внесення змін до чинних законів. Стаття 157 
Конституції України також закріплює заборону стосовно внесення 
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змін до її положень у разі їх прийняття з метою скасування чи 
обмеження прав і свобод людини і громадянина.  

Окремою статтею Конституції України вставлено загальні 
правила обмеження прав і свобод людини та громадянина, а са-
ме: вони не можуть бути обмежені крім випадків, передбачених 
Конституцією України; в умовах воєнного або надзвичайного 
стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод 
із зазначенням строку; визначено перелік статей, що закріплю-
ють права і свободи людини і громадянина, що не можуть бути 
обмеженими (ст. 64 Конституції України).  

Разом з тим ряд законів, наприклад, «Про міліцію», «Про 
службу безпеки України», «Про оперативно-розшукову діяль-
ність» та деякі інші містять положення, де досліджувані нами 
обмеження виступають у якості необхідних умов діяльності 
правоохоронних органів, на які покладено завдання з охорони 
прав і свобод громадян.  

Існування таких законів є беззаперечно необхідністю в інте-
ресах абсолютної більшості громадян. Разом з тим їх чинність 
може бути пов’язана із небезпекою зловживання передбачених 
ними положень, що змушує законодавця чітко фіксувати межі 
прав відповідних органів та умови застосування ними заходів 
примусу по відношенню до громадян. Ця небезпека стає очеви-
днішою внаслідок частого використання відомчої регламентації 
процедур застосування обмежень, які, нажаль, можуть вводити 
додаткові підстави застосування того чи іншого обмеження прав 
громадян, допускають розширене тлумачення тих чи інших по-
ложень. Разом з тим не можна забувати, що, відображаючись в 
задачах правоохоронних органів, право обмежувати особисту 
свободу громадян в строго визначених законом випадках пере-
творюється у службовий обов’язок посадових осіб органів адмі-
ністративної юрисдикції. 

Встановлення обмежень прав і свобод повинно бути пропо-
рційним цінностям правової держави, що захищаються як Осно-
вним законом, так і іншими законами держави. Такі обмеження 
повинні враховувати необхідний баланс інтересів особистості, 
суспільства і держави.  

Разом з тим, в будь-якій державі, навіть найдемократичній, 
існують можливості перевищення посадовими особами своїх 
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прав або зловживання ними. Тому, завжди актуальним залиша-
ється питання про забезпечення захисту прав, свобод і законних 
інтересів громадян. У зв’язку з цим слід говорити про особли-
вий правовий захист осіб, щодо яких виникли підозри про вчи-
нення ними протиправних дій. Справа в тому, що в подібних 
випадках виконавчі органи змушені йти на обмеження основних 
прав таких осіб (наприклад, особистої недоторканності і свобо-
ди, недоторканності житла та ін.) Як вже відмічалося вище, в 
цих та інших випадках влада не завжди слідує вимогам нею ж 
прийнятих законів. Тому права особистості потрібно захищати 
від державної політичної влади, точніше від державних службо-
вців, які цю законність можуть порушити.  

У зв’язку з цим, зміцнення законності в діяльності право-
охоронних органів вимагає забезпечення, перш за все послідов-
ної супідрядної законам відомчої нормотворчості, адже, як вже 
зазначали, процедурна форма правозастосування регламенту-
ється як законами, так і підзаконними актами. Причому, досить 
часто, правозастосування здійснюється відповідно до порядку, 
що встановлюються відомчими нормативними актами. Як пока-
зує практика, останні завжди відрізняються численністю і дуже 
часто важко доступністю для громадян, що представляє собою 
певну складність у ході реалізації їхніх прав. 

Аналіз практики застосування законів, підзаконних актів у 
діяльності правоохоронних органів свідчить, що існування чис-
ленних підзаконних нормативних актів щодо відносин і питань, 
які врегульовані або повинні бути врегульовані законами, неми-
нуче веде до протиріччя чи підміни законів актами нижчої юри-
дичної сили, внаслідок чого закони вільно чи мимоволі знеці-
нюються, обмежується їх пряма дія, послаблюються початки 
законності і соціальної справедливості.  

Разом з тим, незважаючи на недоліки в діяльності право-
охоронних органів їм належить особлива роль в охороні прав і 
свобод людини та громадянина. У силу цього правозахисна фу-
нкція правоохоронних органів реалізується, насамперед, у про-
цесі безпосередньої охорони громадського порядку та забезпе-
чення громадської безпеки. Головною ж ознакою, що визначає 
роль правоохоронних органів в правовій демократичній державі 
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і є виступаючим системоутворюючим фактором при вирішенні 
питання про коло її функцій, є їх здатність діяти методами без-
посереднього примусу.  

Обмеження прав людини та громадянина можливе також 
внаслідок помилок, що допускаються особами, які здійснюють 
правозастосування. Під помилкою у правозастосуванні (правоза-
стосовчою помилкою), на нашу думку, слід розуміти невідпові-
даючий нормам матеріального чи процесуального права та такий, 
що не досягає істинних цілей правового регулювання результат 
владної діяльності спеціальних суб’єктів правозастосування. До-
пускаючи помилки, правозастосовці спотворюють владну дер-
жавну волю, що закріплена нормативними актами, при перекла-
ді її в площину конкретних правових рішень, які є результатом 
правозастосовчої діяльності. Тим самим знижується правозабез-
печувальна можливість правових приписів, точність їх дії в ко-
жному окремому випадку.  

В такому розумінні обмеження особистої свободи громадян 
в самому загальному вигляді представляється можливим поді-
лити на правові і неправові.  

Обмеження особистої свободи за умови помилки у правоза-
стосуванні, може мати місце, як з необережності, так і умисно. 
У першому випадку, працівник міліції підлягає дисциплінарної 
відповідальності або звільняється від неї в силу відсутності вини 
у складі правопорушення. Дане питання є дуже неоднозначним. 
Так, застосування не правових приписів нормативних актів, 
якими наприклад можуть виступати відомчі нормативні акти 
МВС, мають виключати вину працівника, що реалізовує їх по-
ложення, особливо за умови реєстрації такого роду нормативних 
актів в Мін’юсті України. З іншого боку відповідно до ч. 2 ст. 20 
закону України «Про міліцію» працівник міліції при виконанні 
покладених на нього обов’язків керується тільки законом, діє в 
його межах, у зв’язку з чим його правозастосовча діяльність у 
разі її оскарження може бути визнана судом незаконною. Під-
сумовуючи викладене та, враховуючи, що працівник міліції від-
повідно до тієї ж ч. 2 ст. 20 закону України «Про міліцію» підпо-
рядковується своїм безпосередньому і прямому начальникам, від-
значимо, що працівник міліції де-факто може бути притягнений 
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до відповідальності як за виконання, так і не виконання поло-
жень відомчих нормативних актів, що містять не правові чи не-
законні приписи, що аж ніяк не можна визнати правильним. 

Умисне ж порушення правових приписів, що спричинило 
обмеження особистої свободи громадян, тягне для правозастов-
ця кримінальну відповідальність.  

Отже, теоретичний підхід до дослідження категорії «обме-
ження особистої свободи громадян в адміністративному праві», 
дозволяє виділити наступні ознаки таких обмежень: являють 
собою зовнішній прояв впливу певного суб’єкта на поведінку 
конкретного громадянина; являють собою перешкоджаючий 
фактор, тобто такий, що встановлює перешкоди реалізації 
суб’єктивних прав громадян, що зменшує обсяг їх прав та мож-
ливостей; полягають у застосуванні заходів негативного для 
конкретного індивіда характеру; полягають у застосуванні неза-
лежно від бажання та волевиявлення особи примусових заходів, 
підкріплених силою держави; існування обмежень зумовлене 
необхідністю захисту визначених законом цінностей та забезпе-
чення необхідного балансу між інтересами особистості, суспіль-
ства і держави; суб’єктом, який застосовує обмеження особистої 
свободи, можуть бути суди (судді) і посадові особи уповнова-
жених на те органів держави.  

Таким чином, виходячи з визначень понять «правові обме-
ження» та «обмеження права (свободи)», підтримуючи загалом 
висновки та позиції вчених та провівши їх узагальнення, можна 
сформулювати наступне визначення поняття «обмеження осо-
бистої свободи громадян за адміністративним правом», а саме: 
це встановлені адміністративно-правовими нормами межі реалі-
зації фізичною особою прав (свобод), що виражаються в заборо-
нах, вторгненнях, обов’язках, відповідальності, існування яких 
зумовлене необхідністю захисту визначених законом цінностей 
та забезпечення необхідного балансу між інтересами особистос-
ті, суспільства і держави. 

Одержано 03.04.2015 
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ФУНКЦІЇ КЕРІВНИКА РАЙОННОГО ВІДДІЛУ В СИСТЕМІ 
ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

Керівник районного відділу органів внутрішніх справ Укра-
їни відіграє важливу роль як в організації роботи відділу, ефек-
тивності виконуваних ним функцій, так і в усьому управлінсь-
кому механізмі системи органів внутрішніх справ. Роль керівни-
ка у колективі є дуже важливою, оскільки саме від нього 
залежить груповий консенсус, професійна динаміка, якість ко-
мунікації, успіх у роботі, морально-психологічний клімат та ба-
гато інших факторів становлення й розвитку колективу і кожної 
особистості в ньому [1, с. 261]. Значення керівника в системі 
управління традиційно визначається за тими функціями, які ви-
конує керівник того чи іншого державного органу.  

В науковій літературі висловлюються різні точки зору з 
приводу функцій та напрямків діяльності керівників різних дер-
жавних органів, які можна об’єднати в такі групи: 1) організа-
ційні; 2) координаційні; 3) забезпечувальні; 4) інформаційні; 
5) кадрові. Саме вони є базовими функціями будь-якого керів-
ника. Крім функціонального призначення керівника в системі 
органів державного управління, необхідно враховувати його со-
ціально-службове призначення в колективі, яке обумовлює по-
двійну роль керівника в державному управлінні.  

На думку О. М. Бандурки, функції керівника органу внут-
рішніх справ можна умовно поділити на: організаційно-адмі-
ністративні, спеціальні, забезпечення, виховні, методичні, конт-
рольні, громадські (представницькі). При цьому, автор роз’яс-
нює, що організаційно-адміністративні функції передбачають 
здійснення таких методів і прийомів управління, які здатні за-
безпечити найвищу ефективність діяльності органу внутрішніх 
справ. Спеціальні функції полягають у грамотній постановці, 
роз’ясненні шляхів виконання завдань, особистому очолювані 
оперативно-розшукових груп по розкриттю найбільш небезпеч-
них злочинів. Функції забезпечення направлені на матеріально-
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технічне, фінансове, медичне та інше забезпечення оперативно-
службової діяльності [2, с. 107–108].  

Авторами З. Р. Кісілем, М. В. Ковалівим та В. Л. Ортинським 
виділяються такі функції керівника в системі органів внутрішніх 
справ: основні; допоміжні; постійні; тимчасові; внутрішні; зовні-
шні; організаційно-адміністративні; спеціальні; забезпечення; ви-
ховні; методичні; контрольні; громадські (представницькі) [3, 
с. 127]. При цьому М. Д. Мартинов звертає увагу на те, що дія-
льність керівника територіального органу внутрішніх справ но-
сить багатоаспектний характер: він виступає в ролі організатора 
роботи колективу, фахівця в правоохоронній сфері, суспільного 
діяча, педагога [4, с. 91].  

Вищенаведені наукові точки зору дозволяють зробити ви-
сновок про те, що керівник в системі органів внутрішніх справ 
України відзначається виконанням провідної ролі не тільки в 
організацій, координаційній та інших управлінських сферах, але 
і в сфері забезпечення законності, правопорядку та дисципліни у 
відповідному відділі, підрозділі або управлінні органів внутрі-
шніх справ.  

Аналіз наукової літератури та нормативних актів дозволяє 
виділити такі функції керівника районного відділу органів внут-
рішніх справ України у сфері управління відділом: 1) забезпе-
чення службової дисципліни та правопорядку в підлеглому від-
ділі; 2) здійснення процесуального керівництва у межах повно-
важень, визначених законодавством; 3) внесення пропозицій 
керівникам вищого рівня (начальникам обласного управління ор-
ганів внутрішніх справ тощо) щодо прийому кандидатів на служ-
бу до органів внутрішніх справ; 4) визначення і затвердження фу-
нкціональних обов’язків співробітників підлеглого відділу тощо. 

Особливе значення керівник районного відділу внутрішніх 
справ відіграє в кадровому забезпеченні відповідного відділу, а 
також в забезпеченні нормального функціонування ієрархічної 
системи управління органами внутрішніх справ України. Слід 
погодитись з думкою М. М. Алексійчука, який зауважив, що 
місце міських та районних органів у системі органів виконавчої 
влади визначає закріплена за ними компетенція, характер дер-
жавно-владних повноважень, їх правове становище як суб’єкта 
адміністративно-правових відносин. Від результатів їх роботи 
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залежить фактично ефективність функціонування всієї системи 
загалом, а отже, і правопорядок у країні [5, с. 8]. Керівник район-
ного відділу органів внутрішніх справ України входить до складу 
керівників нижчої ланки. У зв’язку з цим, крім наведених вище 
функцій, його призначення полягає також в забезпеченні стійкої 
управлінської вертикалі в системі органів внутрішніх справ. 

Таким чином, керівник районного відділу органів внутрі-
шніх справ відіграє вирішальну роль в забезпеченні дисципліни 
та правопорядку в підлеглому відділі та в створенні належних 
організаційних умов для виконання працівниками цього відділу 
своїх завдань та функцій, оскільки саме від нього залежить якіс-
ний особовий склад районного відділу, рівень їх підготовки, до-
тримання ними норм та правил тощо. Крім того, досліджуваний 
суб’єкт відіграє суттєву роль в усьому управлінському механізмі 
органів внутрішніх справ, тому що займаючи своє місце в 
управлінській ієрархії та виконуючи належним чином свої поса-
дові обов’язки, він забезпечує збереження балансу навантажен-
ня на керівників вищого рівня та розподілу управлінської відпо-
відальності між керівниками різних рівнів. 
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ДОСВІД ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 
ПОЛІЦІЇ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  
У ПОЛЬЩІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ  

В УКРАЇНІ 

Реформування органів внутрішніх справ в Україні, що здій-
снюється паралельно процесам децентралізації управління, обу-
мовлює підвищення актуальності питання налагодження ефек-
тивної взаємодії між правоохоронними органами та органами 
місцевого самоврядування. Враховуючи взяття Україною курсу 
на європейську інтеграцію, доцільним видається дослідження 
саме європейського досвіду організації даної роботи. У цьому 
плані, досвід Польщі є найбільш показовим з декількох причин: 
відносно невелика відмінність від України за площею та чисе-
льністю населення, спільний історичний досвід розбудови демо-
кратії в умовах демонтажу авторитарного політичного режиму, 
подібна форма державного устрою. Окрім цього, слід звернути 
увагу на те, що формування механізмів взаємодії між поліцією 
та органами місцевого самоврядування відбувалось у даній дер-
жаві за умови розширення повноважень останніх, що відповідає 
духу адміністративно-територіальної реформи, яку планується 
провести в Україні. 

Чинне польське законодавство передбачає широку участь 
органів місцевого самоврядування у забезпечення громадського 
порядку. Так, ст. 3 закону про поліцію прямо передбачає, що 
органи місцевого самоврядування виконують завдання у сфері 
охорони безпеки та громадського порядку [1]. З цією метою ор-
гани місцевого самоврядування мають право створювати ряд 
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органів, діяльність яких направлена на забезпечення громадсь-
кого порядку.  

Так, на рівні гміни (територіальної громади) створюється 
гмінна (міська) стража (муніципальна поліція) [2]. При цьому, 
незважаючи на підпорядкування та фінансування гмінної стражі 
органам місцевого самоврядування, вона не діє автономно від 
поліції. Зокрема, рішення про створення гмінної (міської) стражі 
повинно бути погоджене з комендантом поліції воєводства. По-
годження коменданта поліції воєводства необхідне і при при-
значенні коменданта стражі. Також, комендант поліції воєводст-
ва надає допомогу воєводі у здійсненні нагляду за окремими 
аспектами діяльності гмінної стражі (напр., у сфері застосування 
працівниками стражі вогнепальної зброї та заходів фізичного 
примусу). 

Закон про гмінні стражі вказує і на необхідність взаємодії 
даних органів з поліцією. З цією метою органи місцевого само-
врядування можуть укладати з відповідним територіальним ко-
мендантом поліції угоди про співпрацю. Основними напрямами 
взаємодії є: 

1) постійний обмін інформацією про загрози безпеці осіб, 
власності та громадському порядку, що виникають на відповід-
ній території; 

2) організація системи зв’язку між поліцією та стражею, що 
бере до уваги місцеві потреби та можливості та забезпечує під-
тримання постійного зв’язку між підрозділами поліції та стражі; 

3) координація розміщення поліцейських служб та стражі із 
урахуванням загроз, що виникають на даній території; 

4) спільне здійснення заходів із забезпечення порядку та 
безпеки у місцях значного скупчення людей, проведення масо-
вих культурних, розважальних та спортивних заходів, а також в 
інших публічних місцях; 

5) організація спільних навчань поліцейських та гмінних 
стражників; 

6) обмін інформацією у галузі нагляду та реєстрації техніч-
них засобів реєстрації подій у публічних місцях [2]. 

Окрім керівництва підрозділами стражі, органи місцевого 
самоврядування беруть участь і у формуванні керівництва полі-
ції на місцевому рівні. Відповідно до закону про поліцію, при 
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призначенні місцевих комендантів поліції обов’язковим є отри-
мання думки голови відповідних органів місцевого самовряду-
вання [1].  

Іншим механізмом взаємодії поліції та органів місцевого 
самоврядування є створення на рівні повіту (що приблизно від-
повідає району в Україні) комісій безпеки і порядку, призначе-
них для реалізації завдань старости (голови повітового самовря-
дування) щодо управління повітовими службами, інспекціями та 
підрозділами стражі у сфері публічного порядку та безпеки гро-
мадян [3]. У роботі подібних комісій беруть участь представни-
ки поліції, прокуратури та працівники інших органів, діяльність 
яких пов’язана із забезпеченням громадської безпеки. До за-
вдань комісій безпеки і порядку входять, зокрема: 

– оцінка загроз громадському порядку та безпеці громадян 
на території повіту; 

– оцінка роботи поліції та інших повітових служб, інспек-
цій, підрозділів стражі, а також організацій, що виконують на 
території повіту завдання у сфері забезпечення громадського 
порядку та безпеки громадян; 

– підготовка проекту повітової програми запобігання злочин-
ності, забезпечення громадського порядку та безпеки громадян; 

– оцінка проектів інших програм співпраці поліції та інших 
повітових служб, інспекцій, підрозділів стражі; 

– оцінка проекту бюджету повіту у частині забезпечення 
громадського порядку та безпеки громадян; 

– оцінка місцевих нормативно-правових актів та інших до-
кументів, пов’язаних із забезпеченням громадського порядку та 
безпеки громадян; 

– оцінка інших рішень старости у сфері громадського по-
рядку та безпеки громадян. [3] 

Окремо слід звернути увагу на участь органів місцевого са-
моврядування у фінансуванні поліції. За загальним правилом, 
кошти на забезпечення її діяльності надходять з державного бю-
джету, однак ч. 3 ст. 13 закону про поліцію передбачає право ор-
ганів місцевого самоврядування на участь у покритті інвестицій-
них, модернізаційних, таких, що пов’язані з ремонтом обладнання 
витрат, у фінансовому утриманні організаційних одиниць полі-
ції, а також у закупівлі необхідних для них товарів та послуг [1]. 
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Таким чином, чинне польське законодавство передбачає до-
статньо різноманітні механізми взаємодії органів місцевого са-
моврядування з поліцією. Разом з цим, слід зазначити, що ство-
рення гмінної стражі, повітових комісій безпеки і порядку, а та-
кож участь у фінансуванні місцевих поліцейських підрозділів є 
правом, а не обов’язком органів місцевого самоврядування, що 
дозволяє їм самостійно визначати доцільність подібних заходів, 
виходячи з власних потреб та можливостей. Важливим аспектом 
є також можливість об’єднання зусиль декількох сусідніх гро-
мад у створенні спільної стражі, що зменшує фінансове наван-
таження на органи місцевого самоврядування. Тим не менш, 
слід взяти до уваги, що навіть за цих умов стражі створені дале-
ко не усіма громадами Польщі і, як правило, створюються у міс-
тах; відповідно ж до останніх статистичних даних (за 2013 рік), 
їх кількість зменшилась – з 596 до 593 [3, с. 3]. 

Окрім досвіду функціонування місцевої поліції, цікавим для 
імплементації в українське законодавство є положення щодо 
функціонування комісій безпеки і порядку, які дозволять, з од-
ного боку, підвищити ефективність взаємодії між органами вну-
трішніх справ та органами місцевого самоврядування у сфері 
протидії злочинності та забезпечення правопорядку, а з іншого – 
підвищити ступінь довіри суспільства до правоохоронних орга-
нів. Доцільним видається й запровадження процедури пого-
дження керівників територіальних підрозділів органів внутрі-
шніх справ з органами місцевого самоврядування. 
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ЗВІТ ДІЛЬНИЧНОГО ІНСПЕКТОРА МІЛІЦІЇ  
ЯК ФОРМА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Громадська думка відіграє важливу роль в соціальному 
житті, оскільки спроможна здійснювати вплив на виховання 
особистості, формування правової культури, установок, ціннос-
тей, стереотипів поведінки тощо. Саме тому, формування пози-
тивної думки населення про діяльність працівників органів вну-
трішніх справ залишається одним з пріоритетних напрямків по-
літики Міністерства внутрішніх справ України.  

Чинне законодавство визначило однією з форм роботи діль-
ничного інспектора міліції, що дозволяє реалізовувати принцип 
постійного зв’язку з громадськістю є його звіт перед населен-
ням, який здійснюється по територіальному принципу, оскільки 
саме ці категорії працівників органів внутрішніх справ є пред-
ставниками державної влади на окремій території – адміністра-
тивній дільниці. Слід відзначити, що попередній нормативно-
правовий акт, що визначав організаційно-правові засади діяль-
ності дільничних інспекторів міліції не закріплював за ними 
принципового обов’язку щодо звітування перед населенням про 
результати діяльності, що не відповідало основним завданням та 
принципам діяльності цієї служби. 

У чинному Положенні про службу дільничних інспекторів 
міліції в системі МВС України визначено, що звіт дільничного  
інспектора міліції перед населенням – форма профілактичної 
роботи, яка включає систематичне доведення до відома грома-
дян інформації про стан правопорядку на адміністративній діль-
ниці, заходи, які вживаються міськрайорганом внутрішніх справ 
щодо попередження правопорушень з метою підвищення авто-
ритету та довіри населення до його діяльності [1]. З цього ви-
значення не зовсім зрозумілою залишаються юридична природа 
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звіту дільничного інспектора міліції: чи є він формою адмініст-
ративної діяльності, чи заходом методу переконання? 

Багатоманітність форм виконавчо-розпорядчої діяльності 
дільничних інспекторів міліції закріплено в нормативно-право-
вих актах. Форма виконавчо-розпорядчої діяльності органів 
внутрішніх справ, у тому числі дільничних інспекторів міліції, 
пов’язана з реалізацією їх компетенції, оскільки саме виконавчо-
розпорядчі дії дозволяють здійснювати зовнішнє вираження 
компетенції органу внутрішніх справ як суб’єкта державно-
владних повноважень.  

Загальновідомо, що під формою адміністративної діяльності 
органів внутрішніх справ слід розуміти той або інший спосіб 
зовнішнього вираження її змісту, з метою реалізації поставлених 
завдань з охорони прав і свобод громадян, громадського поряд-
ку, забезпечення громадської безпеки, попередження й припи-
нення правопорушень. 

В адміністративно-правовій науці загальновизнаною є кон-
цепція класифікації форм адміністративно-правового регулю-
вання на: правові (юридичні), тобто ті, що спричиняють правові 
наслідки, і неправові, які таких наслідків не спричиняють. За-
значені форми визначаються характерними діями органів внут-
рішніх справ щодо здійснення покладених на них функцій [2, 
с. 26; 3, с. 55; 4, с. 17].  

Отже, звіт дільничного інспектора міліції, на сьогодні, є од-
нією з форм адміністративної діяльності, яка реалізує принципи 
гласності, публічності, взаємодії з трудовими колективами, гро-
мадськими організаціями й населенням. Він відноситься до 
юридично-значущих дій, які є правовою формою адміністратив-
ної діяльності органів внутрішніх справ,в ході якого поряд з ін-
шими завданнями, реалізуються завдання методу переконання: 
вплив на свідомість і волю осіб, з метою формування у них по-
зиції добровільного дотримання ними норм права.  

Враховуючи це, цілком виправданою є позиція про те, що 
звіт є очним, відкритим, загальнодоступним виступом у встано-
вленому порядку перед зборами громадян адміністративної ді-
льниці (або декількох дільниць) з метою правового просвітниц-
тва, інформування населення про оперативну обстановку і робо-
ту, що здійснена за певний період [5, с. 11]. 
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Аналіз чинного законодавства і правозастосовної практики 
показав, що, не дивлячись на актуальність та важливість реалі-
зації зазначеної форми адміністративної діяльності дільничного 
інспектора міліції, залишається не визначеними та проблемними 
ряд питань здійснення звітування означеними суб’єктами. Так, 
не дивлячись на визнання у нормах чинного законодавства 
обов’язковості звітування дільничним інспектором міліції перед 
населенням, залишається не врегульованим питання щодо пері-
одичності його проведення, висвітлення його результатів. Крім 
того, на відомчому рівні відсутні будь-які роз’яснення та мето-
дичні вказівки щодо підготовки звіту, інформації, яка повинна у 
ньому відображатися, що призводить до формального ставлення 
практичних працівників до реалізації зазначеної форми адмініс-
тративної діяльності. Саме тому, з метою удосконалення проце-
су звітування дільничного інспектора міліції перед населенням, 
систематизації та оптимізації зазначеної діяльності вважаємо за 
доцільне: 

1. На правовому рівні, у нормах Положення про службу ді-
льничних інспекторів міліції: 

– встановити періодичність звітування дільничним інспекто-
ром міліції. На нашу думку, доцільно визначити строк раз на рік; 

– закріпити обов’язковість опублікування звітів дільничних 
інспекторів міліції на офіційних сайтах територіальних органів 
внутрішніх справ;  

2. На організаційному рівні: 
– розробити та затвердити методичні рекомендації щодо 

організації та проведення звітів дільничними інспекторами мі-
ліції; 

– в рамках службової підготовки організувати періодичні 
методичні заняття з дільничними інспекторами міліції з питань 
організації та проведення ними звітів; 

– розповсюджувати позитивний передовий досвід організа-
ції та проведення звітування дільничними інспекторами міліції. 
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ДОСТАВЛЕННЯ ОСІБ У СТАНІ АЛКОГОЛЬНОГО 
СП’ЯНІННЯ: ЗАКОНОДАВЧІ ПРОГАЛИНИ,  

ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

Стан алкогольного сп’яніння правопорушника є обстави-
ною, яка ускладнює роботу працівників ОВС щодо документу-
вання дій правопорушника та притягнення його до адміністра-
тивної відповідальності. Правопорушник, що перебуває у тако-
му стані, неадекватно реагує на законні вимоги працівника 
міліції, не може надати інформацію щодо особистих даних та 
пояснення щодо обставин скоєного правопорушення. У зв’язку з 
цим цілком очевидно, що процесуальні дії працівників міліції 
відносно правопорушника, що знаходиться у стані сп’яніння,  не 
можуть провадитися у необхідному обсязі до його витвереження. 

Аналіз чинного законодавства та практики його реалізації 
засвідчив, що на сьогоднішній день ряд нормативно-правових 
актів містить норми, що визначають діяльність органів внутрі-
шніх справ щодо осіб, які вчинили правопорушення, перебува-
ючи у стані тяжкого алкогольного чи наркотичного сп’яніння. 
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Проте, положення норм зазначених нормативно-правових актів 
є суперечливими. 

Так, відповідно до п. 5.3.14 Інструкції з організації діяльно-
сті чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ Укра-
їни, направленої на захист інтересів суспільства і держави від 
протиправних посягань, затвердженої наказом МВС України від 
28.04.2009 № 181 «Черговий РУ, міськрайліноргану … має пра-
во направляти до лікувально-профілактичних закладів … осіб – 
з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого 
сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, 
що знижують увагу та швидкість реакції, разом з направленням 
для огляду на стан сп’яніння». Тобто з тексту цієї норми очеви-
дним є те, що оперативний черговий міськрайліноргану наділе-
ний правом направляти осіб на огляд на стан сп’яніння [1]. На-
томість, згідно з п. 6.6.4 зазначеної вище Інструкції «доставлен-
ню й затриманню не підлягають: особи, які … перебувають у 
тяжкому стані сп’яніння внаслідок вживання алкоголю, нарко-
тичних засобів або інших одурманюючих речовин, втратили 
здатність самостійно пересуватися чи можуть завдати шкоди 
оточуючим або собі» [1]. Ця норма є суто заборонною, саме тому 
стає не зрозумілим, як оперативний черговий може реалізувати 
право на направлення на огляд на стан сп’яніння, якщо в його 
обов’язках встановлено заборону на доставлення таких осіб. 

Зовсім іншою є позиція законодавця відносно дітей, які пе-
ребувають у стані сп’яніння. Так, у п. 6.8.8 вищеназваної Ін-
струкції зазначається: «Діти, які перебувають у стані сп’яніння 
внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших 
одурманюючих речовин, доставлені до чергової частини, пере-
даються під розпис у книзі обліку осіб, які доставлені до черго-
вої частини: батькам або законним представникам; представни-
кам адміністрації дитячих будинків, шкіл-інтернатів; спеціальних 
навчально-виховних, лікувально-виховних установ, а також поса-
довим особам інших установ, які відповідають за їх утримання і 
виховання; працівникам закладів охорони здоров’я, якщо дитина 
має тілесні ушкодження або перебуває у стані алкогольного, нар-
котичного, психотропного або токсичного сп’яніння і своїм ви-
глядом ображає людську гідність і суспільну мораль, у зв’язку з 
чим неможливо встановити її особу, місце проживання й передати 
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особам, переліченим у цьому підпункті» [1]. Отже, як бачимо 
доставлення дітей, які перебувають у стані сп’яніння до чергової 
частини законодавцем допускається. 

Крім того, ст. 254 Статуту патрульно-постової служби мі-
ліції України, затвердженого наказом МВС України від 
28.07.1994 № 404 передбачає: «При виявленні осіб, які перебу-
вали в громадських місцях у стані сп’яніння, якщо їх вигляд об-
ражав людську гідність і громадську мораль або якщо вони 
втратили здатність самостійно пересуватися чи могли завдати 
шкоди оточуючим чи собі, вони передаються в спеціальні меди-
чні заклади або для доставки до місця проживання, а при відсу-
тності таких, затримуються і тримаються у спеціально відведе-
них для цього приміщеннях органів внутрішніх справ до їх вит-
вереження» [2]. 

Як бачимо, наявною є суперечливість зазначених норм: одні – 
забороняють доставлення і затримання осіб у стані сп’яніння, 
інші – дозволяють. Як відомо, доставлення і адміністративне 
затримання є заходами забезпечення провадження у справах про 
адміністративні правопорушення і регламентуються нормами 
Кодексу України про адміністративні правопорушення. Аналіз 
ст. 259, 261, 262, 263 КУпАП показав, що законодавець у жод-
ному випадку не дає роз’яснень щодо доставлення і затримання 
осіб у стані сп’яніння. Також немає будь-яких вказівок на особ-
ливості провадження у справах про адміністративні правопору-
шення щодо осіб, які їх вчинили у стані сп’яніння, і в Інструкції 
з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в 
органах внутрішніх справ України, затвердженої наказом МВС 
України від 04.10.2013 № 950. 

Враховуючи виявлені нами недоліки у чинному законодав-
стві щодо провадження у справах про адміністративні правопо-
рушення відносно осіб, які перебувають у стані сп’яніння, вба-
чаємо такі шляхи щодо розв’язання цієї проблеми: 

По-перше, враховуючи те, що норми чинних нормативно-
правових актів забороняють доставлення і затримання осіб, що 
знаходяться у стані сп’яніння, пропонуємо розширити коло пра-
цівників органів внутрішніх справ, які мають право направляти 
на медичний огляд осіб з метою виявлення і засвідчення стану 
алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування 
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під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та шви-
дкість реакції, згідно з направленням для огляду на стан 
сп’яніння. Необхідно доповнити п. 21 ч. 1 ст. 11 закону України 
«Про міліцію» такою нормою «направляти у разі необхідності 
при вчиненні злочину чи адміністративного правопорушення на 
медичний огляд осіб з метою виявлення і засвідчення стану ал-
когольного, наркотичного чи іншого сп’яніння». У зв’язку з цим 
відомчі нормативно-правові акти необхідно привести у відпові-
дність з зазначеною нормою, серед яких Інструкція з оформлен-
ня матеріалів про адміністративні правопорушення в органах 
внутрішніх справ України, затвердженої наказом МВС України 
від 04.10.2013 № 950; Статут патрульно-постової служби міліції 
України, затверджений наказом МВС України від 28.07.1994 
№ 404. 

По-друге, доцільно внести зміни до статті 259 КУпАП, зок-
рема, зазначити ще одну підставу для доставлення «У разі вчи-
нення адміністративного правопорушення особами, щодо яких в 
уповноваженої особи органів внутрішніх справ є підстави вва-
жати,  що вони перебувають у стані алкогольного, наркотичного 
чи іншого сп’яніння, вони доставляються до приміщення орга-
нів внутрішніх справ для подальшого направлення в медичні 
заклади з метою встановлення та засвідчення такого стану». 

По-третє, виключити з п. 6.6.4 Інструкції з організації дія-
льності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ 
України, направленої на захист інтересів суспільства і держави 
від протиправних посягань, затвердженої наказом МВС України 
від 28.04.2009 № 181, слово «доставленню», що дозволить до-
ставляти до чергової частини правопорушників, що знаходяться 
у стані у тяжкому стані сп’яніння внаслідок вживання алкоголю, 
наркотичних засобів або інших одурманюючих речовин, втра-
тили здатність самостійно пересуватися, без процесуального 
оформлення їх адміністративного затримання та перебігу термі-
нів його обчислення та реалізовувати право направлення їх на 
огляд на стан алкогольного сп’яніння. 

По-четверте, окремим нормативно-правовим актом доцільно 
запровадити процедуру направлення особи на огляд на стан 
сп’яніння до медичного закладу, аналогічну процедурі, що засто-
совується працівниками ДАІ для огляду водіїв-правопорушників.  
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По-п’яте, доцільним є розроблення спільного нормативно-
правового акту МВС України та МОЗ України, який би визначав 
процедуру витвереження правопорушників, що знаходяться у 
стані сп’яніння, у медичному закладі з фіксацією моменту вит-
вереження відповідним висновком лікаря. Встановити, що за-
стосування до правопорушника заходів адміністративного при-
мусу на загальних засадах можливе тільки після отримання ви-
сновку лікаря про витвереження особи. 

Таким чином, проведений аналіз чинного законодавства та 
практики його реалізації щодо особливостей провадження у 
справах про адміністративні правопорушення, вчинені особами, 
що перебувають у стані сп’яніння, засвідчив, що це питання по-
требує серйозної процесуальної модернізації, заповнення наяв-
них прогалин, приведення процесуальних механізмів у відпові-
дність до вимог практики. 
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МІСЦЕ ТА ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ МІЛІЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ 

БЕЗПЕКИ ОСОБЛИВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ  

Правове регулювання діяльності органів внутрішніх справ є 
не тільки об’єктивною вимогою сучасної правової соціальної 
демократичної держави, але й виступає ключовою та не-
від’ємною складовою організації їх функціонування, від якої 
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безпосередньо залежить належне виконання правоохоронних 
завдань і дотримання у правоохоронній діяльності прав грома-
дян. Разом із тим, на сьогодні адміністративне законодавство у 
сфері організації та діяльності спеціальних підрозділів міліції і 
зокрема підрозділів міліції громадської безпеки особливого при-
значення все ще залишається досить несистемним і фрагментар-
ним, наприклад, не передбачаючи розгорнутого правового ви-
значення їх компетенції, форм і порядку діяльності, засад взає-
модії, статусу співробітників тощо. А відтак, в контексті 
вдосконалення адміністративно-правових засад діяльності під-
розділів міліції громадської безпеки особливого призначення й 
вбачаються актуальними питання її нормативно-правового за-
безпечення. 

Передусім, відмітимо, що правове регулювання діяльності 
підрозділів міліції громадської безпеки особливого призначення 
являє собою здійснення з метою ефективного забезпечення гро-
мадського порядку, проведення спеціальних операцій і протидії 
злочинності за допомогою юридичних норм та інших правових 
засобів упорядкування, закріплення, охорони і розвитку відно-
син у сфері організації та діяльності підрозділів міліції громад-
ської безпеки особливого призначення. При цьому, нормативно-
правові засади їх діяльності становлять цілісну систему законо-
давчих і підзаконних правових норм, що комплексно регламен-
тують організацію та діяльність цих спеціальних підрозділів мі-
ліції, реалізацію покладених на них правоохоронних завдань і 
функцій. 

Конституційне законодавство також встановлює вихідні за-
сади організації та діяльності органів державної влади, що від-
повідно стосуються й підрозділів міліції громадської безпеки 
особливого призначення. Так, діяльність останніх має бути під-
порядкована принципу верховенства права (ст. 8 Конституції 
України), здійснюватись лише на підставі, в межах повноважень 
та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України 
(ч. 2 ст. 6, ст. 19 Конституції України) тощо. Значення Консти-
туції України виявляється і у тому, що її норми є підґрунтям для 
подальшого більш змістовного законодавчого і підзаконного 
(зокрема адміністративно-правового) регулювання статусу під-
розділів міліції громадської безпеки особливого призначення. 
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Хоча в рамках нашого дослідження й маємо зауважити консти-
туційну невизначеність статусу органів внутрішніх справ Украї-
ни, що негативним чином позначається на повноті, узгодженості 
і послідовності правового регулювання діяльності міліції та її 
спеціальних підрозділів. 

Інформаційно-правові норми (закони України «Про інфор-
мацію» від 02.10.1992 № 2657-XII, «Про державну таємницю» 
від 21.01.1994 № 3855-XII, «Про доступ до публічної інформа-
ції» від 13.01.2011 № 2939-VI та інші) стосуються питань одер-
жання, використання, поширення і зберігання інформації з при-
воду діяльності підрозділів міліції громадської безпеки особли-
вого призначення. Важливість встановлення і дотримання 
спеціального режиму доступу до інформації про діяльність 
спецпідрозділів міліції зумовлюється підвищеною складністю, 
небезпечністю і оперативністю їх діяльності, що нерідко має 
негласний характер. До речі, як на нас, за своєю сутністю, пред-
метом і методами інформаційно-правове регулювання цілком 
може розглядатись як складова єдиного адміністративно-право-
вого регулювання діяльності підрозділів міліції громадської 
безпеки особливого призначення або хоча би в його контексті. 

Підкреслимо, що провідну роль у правовому регулюванні 
організації та діяльності підрозділів міліції громадської безпеки 
особливого призначення відіграє саме адміністративне законо-
давство. Головною мірою це пов’язано з правовою природою як 
самих спеціальних підрозділів міліції, так і здійснюваної ними 
державно-владної правоохоронної діяльності. 

Означеному прямо відповідає статус підрозділів міліції 
громадської безпеки особливого призначення як державних пра-
воохоронних формувань у складі органів внутрішніх справ. 
Останні ж у свою чергу є органами державної влади, уповнова-
женими здійснювати державне управління внутрішніми справами, 
захист прав громадян, забезпечення правопорядку і законності із 
застосуванням, за необхідності, державного примусу. Отже, своє-
рідність адміністративно-правового регулювання виявляється у 
його методах (превалювання імперативного методу) і предметі, 
який узагальнено складають організаційно-управлінські відноси-
ни у сфері організації та діяльності підрозділів міліції громадсь-
кої безпеки особливого призначення. 
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Адміністративне законодавство, що регулює діяльність під-
розділів міліції громадської безпеки особливого призначення, на-
самперед представлене низкою спеціальних і загальних законода-
вчих актів, одні з яких безпосередньо розкривають статус міліції 
та окремі напрямки її діяльності, а інші – визначають лише базові 
засади організації та функціонування державних органів в Україні. 

Вважаємо, що законодавче врегулювання організації та дія-
льності органів внутрішніх справ, у тому числі й підрозділів мі-
ліції громадської безпеки особливого призначення, повинно бу-
ти максимально пріоритетним порівняно з підзаконним регулю-
ванням, що пояснюється більшою юридичною силою закону, а 
також його підвищеною стабільністю, послідовністю і відповід-
ністю суспільним (а не суто відомчим чи приватним) інтересам, 
зумовленою складною процедурою колегіального прийняття 
закону парламентом. 

Разом із тим, зрозуміло, що на законодавчому рівні немож-
ливо і недоцільно врегульовувати абсолютно усі аспекти органі-
зації та практичного функціонування підрозділів міліції громад-
ської безпеки особливого призначення, що зумовлює широке 
застосування підзаконного регулювання. 

Основу адміністративно-правового регулювання статусу 
підрозділів міліції громадської безпеки особливого призначення 
насамперед складає відомче регулювання Міністерства внутрі-
шніх справ України. 

Таким чином, правове регулювання діяльності підрозділів 
міліції громадської безпеки особливого призначення направлене 
на упорядкування, закріплення, охорону і розвиток (насамперед 
організаційно-управлінських відносин) у сфері їх організації та 
діяльності з метою ефективного забезпечення громадського по-
рядку, проведення спеціальних операцій і протидії злочинності. 
Воно представлене значною кількістю нерідко фрагментарних, 
дублюючих і неузгоджених законодавчих і підзаконних актів, 
що виявляють свою несистемність, недостатність законодавчого 
регулювання, превалювання відомчої правотворчості, а також 
необхідність комплексного законодавчого визначення статусу, 
засад взаємодії та керівництва, компетенції і організації підроз-
ділів міліції громадської безпеки особливого призначення. 

Одержано 02.04.2015 
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ПОНЯТТЯ ТА НАПРЯМИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ  
ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ  

В УКРАЇНІ 

Організаційні засади контролю передбачені майже у кож-
ному законодавчому та підзаконному акті. В деяких із них цим 
питанням виділено навіть окремі розділи. Проте, нормативне 
визначення організаційної діяльності у переважній більшості 
випадків є невдалим, оскільки охоплює лише декілька його на-
прямів (елементів), як правило, фінансове та матеріально-
технічне. В деяких законодавчих актах окремі їх розділи при-
свячені регламентації окремих напрямів організації контролю, а 
самій організації присвячено лише одну або декілька статей.  

Пропоную організацію контролю за діяльністю правоохо-
ронних органів розглядати у широкому та вузькому значені. У 
першому (широкому) як сукупність дій із: визначення системи 
його об’єктів, тобто правоохоронних органів; мети та завдань 
такого контролю; його принципів; видів та підвидів, предмету та 
форм, процедур реалізації. Таке розуміння організації контролю 
подібне до правового забезпечення, і хоча воно передбачається 
деякими законодавчими актами, вважаю його непридатним для 
подальшого використання.  

У вузькому значенні, організація контролю передбачає: його 
планування; визначення виконавців, їх інструктаж та розподі-
лення між ними повноважень; забезпечення взаємодії та коор-
динації між ними; організаційно-штатне, інформаційне, докуме-
нтально-технічне та економічне забезпечення контролю.  

Охарактеризуємо групи елементів організації контролю за 
діяльністю правоохоронних органів більш детально. Так, одним 
із перших таких елементів є планування, яке дозволяє мобілізу-
вати зусилля на вирішення найбільш важливих проблем, забез-
печити максимальний результат під час оцінювання підконтро-
льного об’єкта. Планування є одним із видів перспективної  
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діяльності, оскільки у ньому визначаються контрольні заходи, 
які будуть проведені у майбутньому. У планах контролю також 
визначаються підстава та мета його проведення, його суб’єкти, 
об’єкт (об’єкти) та предмет, форми контролю. Виступаючи необ-
хідним і важливим засобом організації контролю, планування до-
зволяє забезпечити ефективне використання індивідуальних здіб-
ностей контролерів, зосередити їх зусилля на вирішенні найголо-
вніших завдань. Система планування складається з трьох 
основних видів планів: загальних, спеціальних та індивідуальних. 
Крім того, плани підрозділяються на перспективні та поточні.  

Важливим елементом організації контролю за діяльністю 
правоохоронних органів є визначення виконавців, їх інструк-
таж та розподілення між ними повноважень. Для проведення 
контрольного заходу залучаються компетентні особи, участь 
яких потрібна для отримання обґрунтованих оцінок і висновків 
щодо фактів порушень правоохоронними органами чинного за-
конодавства. Виконання організаційних питань щодо підготовки 
проведення контролю покладається на одного із виконавців, 
який буде керувати його проведенням. Зазначена особа визначає 
відповідальних, розподіляє між ними обов’язки та проводить 
колективні та індивідуальні інструктажі. Необхідною умовою 
ефективного проведення контрольного заходу є професіоналізм 
його виконавців, які повинні бути обізнані з особливостями дія-
льності об’єкта, який перевіряють, у цілому, або хоча б з окре-
мими напрями його діяльності, які будуть оцінюватися.  

Важливим елементом організації контролю за діяльністю 
правоохоронних органів є забезпечення взаємодії між його 
суб’єктами та координації їх спільної діяльності. Взаємодія мо-
же бути виявом ініціативи виконавців, результатом виконання 
ними вимог відповідних нормативних актів, але насамперед взає-
модія – це результат координуючих зусиль суб’єкта управління. 
Взаємодія досягається передусім чітким визначенням прав і 
обов’язків спільно діючих сторін, їх взаємною відповідальністю. 

Натомість виникає логічне запитання: чи можна визначити 
єдиний координаційний орган який би узгоджував діяльність 
усіх суб’єктів, що уповноважені здійснювати контроль за дія-
льністю правоохоронних органів? На мою думку, неможна та і 
недоцільно, оскільки кожен із визначених нами видів контролю 
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(міжнародний, державний, самоврядний та громадський) має 
свої особливості. Об’єднання їх під єдиним координаційним 
центром стане підставою для втрати ними самобутності та авто-
номії, поставить їх у залежність від координатора. Інша річ, 
утворення координаційних центрів для кожного із визначених 
нами видів контролю окремо, що лише підсилить їх дієвість, 
унеможливить дублювання їх функцій тощо. Наприклад, для 
міжнародного контролю такими координаційними органами мо-
гли б стати ООН чи ЄС, для державного – Кабінет Міністрів; 
для самоврядного – Рада регіону; для громадського – Рада гро-
мадськості міста чи району міста, села чи селища. 

Організаційно-штатне забезпечення контролю за діяльніс-
тю правоохоронних органів передбачає: розроблення примірних 
(типових) структур, примірних (типових) штатів, переліків по-
сад і штатних нормативів суб’єктів контролю; створення, реор-
ганізацію та ліквідацію органів і підрозділів контролю, розподіл 
штатної чисельності між ними; обґрунтування обсягів збільшення 
або скорочення штатної чисельності суб’єктів контролю; вивчен-
ня позитивного досвіду роботи підпорядкованих органів і підроз-
ділів контролю, а також досвіду інших відомств та держав. 

Інформаційне забезпечення контролю передбачає: аналітич-
ну роботу; прогнозування; реєстрацію фактів протиправних дій 
правоохоронних органів; збирання та оброблення статистичної 
інформації про діяльність правоохоронних органів; складання та 
опрацювання доповідних записок, довідок за результатами реа-
лізації контрольних заходів, довідок, звітів та інших документів 
за результатами проведення контролю.  

Одним із перспективних напрямів інформаційного забезпе-
чення контролю є підготовка методичних рекомендацій за до-
помогою яких поширюється позитивний досвід роботи, аналі-
зуються та систематизуються найпоширеніші помилки, роз’яс-
нюються дискусійні та спірні питання правового регулювання.  

Одним із видів організації контролю за діяльністю право-
охоронних органів є його документально-технічне забезпечен-
ня, яке пов’язане з підготовкою та виготовленням документів 
необхідних для проведення контролю, передбачає їх приймання, 
реєстрацію, пересилання, розмноження тощо; систематизацією 
таких документів, у тому числі правових актів, як з питань  
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контролю, так із питань регламентації правового статусу підко-
нтрольних об’єктів; створення відомчих та міжвідомчих інфор-
маційно-аналітичних систем тощо. Отже, головним завданням 
документально-технічного забезпечення є створення, фіксація та 
оформлення документів безпосередньо пов’язаних (звітів та до-
відок за результатами контролю) та опосередковано пов’язаних 
(прийняття звернень громадян) з контролем на різних його ета-
пах (стадіях).  

Економічне забезпечення контролю є комплексним, оскільки 
передбачає такі його підвиди як матеріально-технічне та фінан-
сове. Питання, які пов’язані з економічним забезпечення конт-
ролю, як правило, вирішуються найвищим керівником органу 
(суб’єкта) контролю в межах його компетенції та ресурсних мо-
жливостей.  

Резюмуючи вищевикладене, до особливостей організації 
контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні про-
понуємо віднести такі: 

1. Вона є окремою функцією управління. 
2. Необхідною умовою ефективної управлінської діяльності. 
3. Важливим і одночасно трудомістким процесом в ході 

якого вирішується велика кількість питань пов’язаних з оціню-
ванням діяльності підконтрольного об’єкта. 

4. Є основою внутрішньо-організаційної діяльності суб’єк-
тів контролю. 

5. Здійснюються постійно й спрямована на забезпечення чі-
ткої та ефективної роботи суб’єктів контролю. 

6. Має допоміжне та забезпечувальне спрямування, оскіль-
ки її основне призначення полягає в обслуговуванні самої про-
цедури контролю. 

7. Виконує чотири функції: забезпечувальну; узгоджуваль-
ну; координаційну та функцію взаємодії. 

8. Стосується усіх без винятку етапів (стадій) процедури 
контролю. 

9. Не пов’язана з виданням правових актів і здійсненням 
юридично значущих дій. 

10. Безпосередньо не викликає юридичних наслідків, а, як 
правило, є підставою для наступного здійснення дій юридично-
го характеру. 
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11. Здійснюються спеціальними підрозділами, які отримали 
назву забезпечувальних та керівниками і начальниками усіх рівнів. 

Беручи до уваги вищенаведені особливості організації кон-
тролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні про-
понуємо визначити таку як неправову форму державного управ-
ління, яка реалізується спеціально утвореними підрозділами та 
керівниками (начальниками) усіх рівнів з метою забезпечення 
чіткої та ефективної роботи суб’єктів контролю, стосується усіх 
без винятку його етапів (стадій). 

Одержано 27.03.2015 
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ 
ПРОЦЕДУРИ В ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ 
ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства по-
требують нової оцінки місце і роль держави. Одним із пріорите-
тних завдань розвитку державності в Україні є послідовна демо-
кратизація взаємовідносин органів державної влади та їх поса-
дових осіб з приватними особами з метою охорони їх прав, 
свобод і законних інтересів, сприяння їх реалізації, а також діє-
вого захисту у разі порушення. Зокрема, Конституція України 
проголошує головним обов’язком держави утвердження і забез-
печення прав і свобод людини і громадянина, а також встанов-
лює принцип, згідно з яким саме ці права і свободи та їх гарантії 
визначають зміст і спрямованість діяльності держави [1].   

Тривалий час діяльність органів виконавчої влади, зокрема, 
регіональних підрозділів органів внутрішніх справ мала суто 
розпорядницький, примусовий, а подекуди і каральний харак-
тер. Натомість подальша демократизація суспільних відносин в 
Україні, втілення в практику діяльності правоохоронних органів 
пріоритету прав, свобод та законних інтересів особи над держа-
вними, актуалізують перегляд основної мети їх діяльності, якою 
повинно стати обслуговування суспільства і його потреб. Досягти 
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цього неможливо без істотної модернізації взаємовідносин гро-
мадян з державними органами, зокрема, органами внутрішніх 
справ, що потребує подальшого науково-методологічного опра-
цювання цієї проблематики та відповідного нормативно-право-
вого забезпечення. 

У науковій літературі  поняття «адміністративна процедура» 
досліджено у багатьох працях. Так, В. П. Тимощук визначає ад-
міністративну процедуру як встановлений законодавством по-
рядок розгляду та вирішення адміністративними органами інди-
відуальних адміністративних справ [2, с. 24]. Ю. О. Тихомиров 
під адміністративною процедурою розуміє  нормативно встано-
влений порядок здійснення уповноваженими суб’єктами права 
послідовно здійснюваних дій з метою реалізації їх компетенції 
та надання публічних послуг. Її призначенням є обмеження ві-
льного розсуду і запровадження алгоритмів дій службовців, по-
садових осіб, державних і муніципальних структур, громадян і 
юридичних осіб [3, с. 214]. 

Н. В. Галіцина та Т. О. Коломоєць окреслюють адміністра-
тивні процедури, як встановлені законодавством правила, поря-
док і умови (зразок) вчинення процесуальних дій щодо розгля-
ду, розв’язання і вирішення конкретної адміністративної справи 
в сфері публічного управління [4, c. 37]. 

Так наведені вище трактування дають змогу стверджувати 
те, що процедура – це самостійне юридичне явище, завдання 
якого полягає у сприянні реалізації прав, свобод, законних інте-
ресів, обов’язків та повноважень суб’єктів через законодавче 
закріплення порядку вчинення ними юридично значущих дій. 
Сама ж адміністративна процедура виявляє собою певний поря-
док здійснення суб’єктами – носіями владних повноважень від-
повідних дій, що встановлений нормами адміністративного й 
адміністративно-процесуального права і спрямований на досяг-
нення певної мети. Н. В. Галіцина виділяє наступні ознаки адмі-
ністративних процедур: адміністративні процедури застосову-
ються в публічній сфері. Саме за допомогою адміністративних 
процедур управлінській діяльності публічної адміністрації нада-
ється правова форма, що забезпечує чітке функціонування 
суб’єктів управління; адміністративні процедури охоплюють 
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управлінську діяльність позитивної спрямованості, тобто діяль-
ність, спрямовану на створення умов для ефективної реалізації 
прав і законних інтересів громадян і організацій [5, c. 174].  

Одне із ключових місць у комплексному розумінні суті ад-
міністративної процедури посідають принципи, за якими вона 
здійснюватиметься. А саме: верховенство права, законність, рів-
ність учасників адміністративного провадження перед законом, 
використання повноважень з належною метою, обґрунтованість, 
безсторонність (неупередженість) адміністративного органу, 
пропорційність, гласність та відкритість, своєчасність та розум-
ний строк, гарантування правового захисту тощо [6].  

До елементів адміністративної процедури, як правило від-
носяться: процедурні правила, що призначені для легального 
застосування матеріальних та процесуальних норм; визначений 
набір юридичних дій та актів, що здійснюються та приймаються 
уповноваженими суб’єктами в рамках їх компетенції; адмініст-
ративні процедури, що реалізуються у визначених стадіях шля-
хом здійснення окремих юридично значущих дій; визначена 
тривалість адміністративної процедури, а також визначена їх 
періодичність [7, с. 47].  

Визначальною ознакою розвитку адміністративного законо-
давства у демократичних країнах є його спрямованість на забез-
печення прав і законних інтересів приватних осіб у відносинах 
приватних осіб з державою в особі регіональних правоохорон-
них органів. Одна із найважливіших гарантій цього – чітка рег-
ламентація процедурного аспекту вказаних відносин. За таких 
умов працівник міліції діє не свавільно, а керуючись чітко вста-
новленим порядком. Здійснення міліцією своєї професійної дія-
льності виключно у рамках, передбачених законом – суттєва 
риса правової держави [8, с. 149]. 

Адміністративні процедури в діяльності регіональних під-
розділів органів внутрішніх справ можуть бути визначені як но-
рмативно встановлений порядок послідовно здійснюваних адмі-
ністративних дій, прийняття рішень, спрямованих на реалізацію 
їх повноважень у механізмі захисту прав громадян та юридич-
них осіб, а також у наданні громадянам та юридичним особам 
відповідно до своєї компетенції державних послуг у сфері внут-
рішніх справ. 
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Органи внутрішніх справ як органи виконавчої влади беруть 
участь в процесі надання громадянам та юридичним особам від-
повідних державних послуг. В рамках діяльності органів внут-
рішніх справ реалізується цілий ряд адміністративних прова-
джень (процедур). Отже, характеризуючи адміністративну про-
цедуру в сфері діяльності ОВС, можна зробити висновок, що 
адміністративна процедура виходить за межі внутрішньооргані-
заційної діяльності міліції. Так зовнішньоспрямовану адмініст-
ративну процедуру можна розглядати як порядок розгляду та 
вирішення працівниками міліції індивідуальних адміністратив-
них справ, тобто справ, які стосуються прав, свобод та законних 
інтересів конкретних фізичних і юридичних осіб, а також засто-
сування до вказаних осіб відповідних адміністративних заходів, 
наприклад заходів адміністративного примусу [8, с. 150]. 

На сьогодні вирішення проблем вдосконалення правового 
регулювання адміністративних процедур слід пов’язувати не 
тільки з розширенням правових можливостей осіб, котрі при-
ймають участь у провадженні, а й деталізацію відповідних 
обов’язків органів і посадових осіб, які розглядають та вирішу-
ють справи по суті. Свого належного осмислення повинні отри-
мати і проблеми підвищення дієвості та ефективності діяльності 
державних органів та регіональних підрозділів органів внутрі-
шніх справ зокрема  щодо юридичних гарантій забезпечення 
прав і свобод громадян в процесі здійснення адміністративних 
процедур. 
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НОРМАТИВНА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ЗДІЙСНЕННЯ 
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР ЯК НАПРЯМ 

ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ 

У рамках здійснення нашою державою євроінтеграційної 
політики адміністративне право як фундаментальна галузь, що є 
стрижнем усього публічного права, повинне створювати правові 
засади неухильного виконання норм Конституції України й по-
точного законодавства стосовно прав громадян та їх об’єднань, 
забезпечувати надійну адміністративну охорону й сприяти на-
лежній реалізації прав і свобод людини і громадянина в нашій 
країні. У нових умовах життя українського суспільства, онов-
лення змісту державного управління, реформування системи 
органів державної виконавчої влади важливим завданням науки 
адміністративного права є подальше вдосконалення регулюван-
ня адміністративних процедур, які закріплюють загальний поря-
док позитивної діяльності органів публічної адміністрації між 
собою, з іншими учасниками управлінської діяльності, а головне – 
з громадянами [1, с. 4]. 
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Визначальною ознакою розвитку адміністративного законо-
давства у демократичних країнах є його спрямованість на забезпе-
чення прав і законних інтересів громадян у відносинах із державою 
і органами. Одна з найважливіших гарантій цього – чітка регламе-
нтація процедурного аспекту відносин особи і влади [2, с. 229]. 

Аналіз адміністративного законодавства про адміністратив-
ні процедури дозволяє зробити висновок про те, що воно охоп-
лює цілий комплекс питань, які стосуються: принципів, на яких 
ґрунтується діяльність органів влади; порядку розгляду адмініс-
тративних справ; вчинення окремих процесуальних дій, їх ста-
дій та часових рамок; прийняття адміністративних актів і рі-
шень; застосування видів відповідальності до посадових осіб у 
випадку недобросовісного здійснення ними своїх службових 
обов’язків та ін. [2, с. 230]. 

При цьому слід зазначити, що процедура визначається як 
самостійне юридичне явище, завдання якого полягає у сприянні 
реалізації прав, свобод, законних інтересів, обов’язків та повно-
важень суб’єктів через законодавче закріплення порядку вчинен-
ня ними юридично значущих дій. Сама ж адміністративна проце-
дура виявляє собою певний порядок здійснення суб’єктами – но-
сіями владних повноважень відповідних дій, що встановлений 
нормами адміністративного й адміністративно-процесуального 
права і спрямований на досягнення певної мети [3, с. 174].  

Для розкриття теми тез доцільно звернутися до поняття ко-
рупції, що закон України «Про засади запобігання і протидії ко-
рупції» [4] визначає як використання суб’єктами відповідально-
сті за корупційні правопорушення наданих їм службових повно-
важень та пов’язаних з цим можливостей з метою одержання 
неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої 
вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропо-
зиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначених суб’єк-
тів, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з ме-
тою схилити цю особу до протиправного використання наданих 
їй службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей.  

Слід погодитись із Ю. В. Іщенко, що корупційні прояви при 
здійсненні адміністративних процедур можуть виникати і вини-
кають через наступні недоліки законодавства про адміністративні 
процедури: неоднорідність і фрагментарність законодавства – це 



Актуальні проблеми адміністративно-правового забезпечення  
діяльності органів внутрішніх справ України. Харків, 2015 

 140 

обумовлено тим, що норми, які регулюють адміністративні про-
цедури, знаходяться в різних підзаконних нормативно-правових 
актах, зокрема у відомчих інструкціях; суперечливість законо-
давства – норми самих законів суперечать одна одній, підзакон-
ні норми також суперечать одна одній і самим законам; прийня-
ті нові закони не відміняють норм старих, виникає плутанина, 
коли інструкції суперечать законодавству; неповнота і відсут-
ність санкцій за порушення і невиконання законів посадовими 
особами публічної адміністрації; заміна прямих норм відсилан-
нями, до того ж відсилання йде не на закон, що обговорюється і 
приймається відкрито, а на підзаконний акт виконавчої влади, 
який швидше за все буде закритий для обговорення; відсутність 
належної інформації про адміністративні процедури та обмеже-
ність доступу до такої інформації громадян [5, с. 62]. 

Як вважає К. К. Афанасьєв, на відміну від традиційного ад-
міністративного процесу, який має юрисдикційну спрямова-
ність, адміністративні процедури гарантуватимуть громадян від 
зловживання владою шляхом встановлення на рівні закону єди-
них прозорих правил, що визначають порядок здійснення пов-
новажень органами і посадовими особами державного апарату. 
Такими правилами повинна бути регламентована діяльність ад-
міністрації щодо розгляду звернень громадян, прийняття адміні-
стративно-правових актів, здійснення розпорядчих дій з реалізації 
заборон, дозволів, приписів, контрольних, наглядових, координа-
ційних, реєстраційних, ліцензійних та інших функцій управління. 
За сутністю вказані процедури відіграватимуть стримуючу, об-
межувальну роль в процесі реалізації органами виконавчої вла-
ди і органами місцевого самоврядування, іншими владними 
структурами наданих повноважень, включаючи їх можливості 
маніпулювання своїм статусом, зводячи до мінімуму необґрун-
тований адміністративний розсуд, обмежуючи надмірну свободу 
публічних органів і посадових осіб у визначенні припустимого 
режиму власної управлінської діяльності [1, с. 5–6]. 

Правозастосовчий орган має керуватися вимогами: законно-
сті, обгрунтованості, доцільності, справедливості [6, c. 429]. Од-
нак в тому випадку, коли правовий припис, не встановлюючи 
конкретного варіанта дій, наділяє орган певною свободою у ви-
рішенні індивідуально-конкретної адміністративної справи і 
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прийнятті оптимального рішення, може йтися про вільний роз-
суд, який означає можливість вибору в широких межах, встано-
влених правовою нормою і як наслідок – корупційні ризики.  

Процес прийняття рішень має бути прозорим та відкритим 
для ретельного його розгляду. Суспільство має знати, яким чи-
ном державні інститути розпоряджаються даними їм повнова-
женнями і ресурсами. Інформаційна прозорість може бути під-
кріплена такими заходами, як застосування систем розкриття 
відомостей та визнання ролі активних та незалежних засобів ма-
сової інформації [7]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що саме розвиток 
законодавства про адміністративні процедури має сприяти зни-
женню рівня корупції в державі. Пріоритетним напрямком роз-
витку адміністративних процедур має стати розробка та прийн-
яття регламентів діяльності органів публічної адміністрації. Як-
що строки прийняття Адміністративно-процедурного кодексу не 
можна прогнозувати, то розробка та прийняття регламентів для 
органів публічної адміністрації Кабінетом Міністрів України є 
перспективним шляхом зниження рівня корупції в органах пуб-
лічної адміністрації [5, с. 65]. 
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АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ:  
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ РЕАЛІЇ 

Ефективність соціальних перебудов прямо пов’язана з оно-
вленням інструментів організації суспільства, одним із яких є 
інституції публічного управління, який на сьогоднішній день 
знаходиться в процесі реформування, започаткованого Концеп-
цією адміністративної реформи в Україні [1]. Конституція Укра-
їни [2] проголошує головним обов’язком держави утвердження і 
забезпечення прав і свобод людини і громадянина, а також вста-
новлює керівний загально-правовий принцип верховенства права 
(стаття 8), покладений в основу такої діяльності органів держав-
ної влади. Відтак, саме на органи державної влади покладається 
обов’язок забезпечення прав і свобод людини і громадянина, 
шляхом застосування комплексу інструментів як правового, так 
і організаційного характеру. На окресленому вище шляху вже 
створено досить багато. 

Стосовно правового інструментарію, то тут визначальною 
ознакою розвитку законодавства, зокрема адміністративного, є 
те, що у демократичних країнах має місце його спрямованість на 
забезпечення прав і законних інтересів осіб у відносинах із дер-
жавою та її органами. Разом із тим, не потребує свого доведення 
той факт, що однією із найбільш витребуваних сфер діяльності 
держави у напрямі забезпечення прав і свобод людини і громадя-
нина є надання адміністративних послуг – результат здійснення 
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владних повноважень суб’єктом надання адміністративних по-
слуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на 
набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи 
відповідно до закону [3]. Зазначене є яскравим прикладом орга-
нізаційного інструментарію, що активно використовується у 
правових країнах, до яких ми відносимо й нашу державу. 

У процесі надання адміністративних послуг приймає участь 
велика кількість органів виконавчої влади. Однак, на переко-
нання автора даних тез, визначальним серед них є саме Держав-
не агентство з питань електронного урядування України (далі - 
Держагенство), яке створене у липні 2014 року. Правовою осно-
вою діяльності вказаного органу є постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Положення про Державне агентство 
з питань електронного урядування України» [4]. Впровадження 
електронного урядування, створення електронного уряду та ста-
новлення е-демократії передбачають нові форми організації дія-
льності та взаємодії державних органів з громадянами та органі-
заціями. Основними завданнями розвитку електронного уряду-
вання відповідно до законів України «Про Основні засади 
розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 ро-
ки», «Про Національну програму інформатизації» та Концепції 
розвитку електронного урядування в Україні, є: 

– удосконалення нормативно-правового забезпечення; 
– розроблення та впровадження концептуальних засад інте-

грованої системи «Електронний Уряд»; 
– забезпечення ефективності та якості адміністративних по-

слуг населенню та бізнесу, що надаються за допомогою інфор-
маційно-комунікаційних технологій шляхом переведення адмі-
ністративних послуг в електронний вид; 

– створення системи електронної взаємодії державних органів; 
– впровадження в діяльність державних органів типових ор-

ганізаційно-технологічних рішень та забезпечення їх ефектив-
ного функціонування тощо. 

Проте, на окресленому вище шляху реформ у сфері елект-
ронного урядування, а відтак й надання адміністративних по-
слуг, є ряд перепон: 

1. Система прийняття рішення по адміністративній про-
цедурі. Одне з багатьох завдань Держагентства - переведення в 
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електронний вигляд найбільш затребуваних адміністративних 
послуг, які громадяни отримують від держави. Наприклад, ви-
писка з державного земельного кадастру - одна з наймасовіших 
адміністративних послуг в Україні, щорічно таких виписок на-
дається близько мільйона. Щоб перевести паперову адміністра-
тивну послугу у електронний формат, потрібно близько 3–4 мі-
сяці. З них технічна частина складає 10 відсотків часу - решту 
часу йде на підготовку правових засад такої діяльності. Адже, 
для реалізації кожної послуги в електронному вигляді повинні 
бути внесені зміни у відповідні нормативно-правові акти. Осно-
вна перешкода на цьому напрямі - громіздка система прийняття 
рішень, що діє в країні. 

2. Недостатня роз’яснювальна робота зі сторони органів 
державної влади. У вересні 2014 року Держагентство провело 
дослідження з використання адміністративних послуг громадя-
нами. Висновки невтішні: люди у своїй більшості не проінфор-
мовані про те, які саме адміністративні послуги вони можуть 
отримати від держави в режимі онлайн. А ті, хто обізнані, не 
проявляють особливої активності. Підтвердження тому - вели-
чезні черги у держструктурах. Мають місце й правові прогалини 
у цьому питанні. Наприклад, сьогодні в чинному законодавстві 
не визначено саме поняття електронної ідентифікації. Заповнити 
прогалину покликаний новий законопроект «Про довірчі послу-
ги», який вводить поняття електронної ідентифікації. Механіз-
мом такої ідентифікації може бути не тільки електронний циф-
ровий підпис, але і простий логін з паролем або авторизація з 
одноразовим паролем, що приходять у вигляді СМС. 

3. Складність опрацювання громадянами певної форма-
ції. Звітність влади перед громадянами - один з основних прин-
ципів електронного уряду. В нашій державі діє Закон України 
«Про доступ до публічної інформації», завдяки якому українці 
також можуть отримати відомості про витрати бюджетних кош-
тів у відповіді на свій запит. Але, як правило, відповіді на такі 
запити виглядають як набір даних, які звичайному громадянину 
ні про що не говорять. 

4. Обмеженість бюджету. Першочергові завдання у сфері 
електронного уряду, так само як і способи їх вирішення, добре 
відомі. Але виділений бюджет не дозволяє реалізувати масштабні 
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проекти на практиці. Тому сьогодні Держагентство з електро-
нного урядування зайнято більшою мірою розробками політик в 
цій галузі, які мають бути затверджені у вигляді консенсусу. До 
кінця 2015 року кількість послуг, що надаються державою гро-
мадянам, має скоротитися, а ті, що залишаться, повинні бути 
чітко формалізовані. 

Відтак, підбиваючи підсумок варто зазначити, що реалізація 
адміністративної реформи на теренах України, зокрема й у сфері 
адміністративних послуг, є вимогою сьогодення. Проте на шля-
ху її реалізації слід брати до уваги й перепони, які потребують 
своєчасного виявлення та усунення, що є запорукою розвитку 
нашої держави як суверенної і незалежної, демократичної, соці-
альної, правової держави. 
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ЩОДО ПРАВОВИХ ЗАГРОЗ ГРОМАДСЬКІЙ БЕЗПЕЦІ 

В умовах безперервного науково-технічного прогресу все 
більшого значення набуває організація контролю з боку суспіль-
ства і держави у сфері незаконного або неналежного поводження 
з матеріальними об’єктами підвищеної небезпеки, у тому числі 
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використання (вживання) їх в злочинних цілях. І, перш за все, 
відносно тих з них, які є предметами злочинного посягання, а 
також знаряддями або засобами злочинів проти громадської 
безпеки. 

Загроза – вираження певного виду небезпеки, що характери-
зує можливість нанесення об’єктам громадської безпеки збитку. 
Громадській безпеці можуть загрожувати дії (бездіяльність), 
факти, події, наслідки яких можуть спричинити: зниження рівня 
безпеки людини і громадянина; утиск прав, свобод і законних 
інтересів особи; загибель, спричинення шкоди здоров’ю людей; 
нанесення матеріального і іншого збитку особи, суспільству і 
державі [1]. 

Існують різні види загроз громадській безпеці. Розглянемо 
ті, які за певних умов можуть з’явитися або є чинниками нане-
сення збитку об’єктам громадської безпеки.  

1. Реальну загрозу громадській безпеці представляють кри-
міногенні чинники. Динаміка злочинності свідчить про її висо-
кий рівень, який загрожує громадській безпеці. На жаль, в спе-
ціальній літературі, злочинність зазвичай розглядається як чин-
ник, що впливає на стан громадського порядку. Тим часом 
багато видів злочинів перш за все загрожують безпеці людини і 
громадянина, суспільства і держави.  

2. Загрозу громадській безпеці представляє збільшена бай-
дужість суспільства до пияцтва, політика держави, що виража-
ється у відміні державної монополії на виробництво і реалізацію 
етилового спирту і горілки, а також ввезенні їх з-за кордону. В 
результаті зросла питома вага злочинів, здійснених особами, що 
знаходилися під впливом алкогольного сп’яніння.  

3. Загрозу громадській безпеці представляє «прозорість» 
Державного кордону України з державами, що входять до СНД, 
недосконалість пограничного і митного контролю, що сприяють 
проникненню до України з-за кордону кримінального елементу, 
зброї, наркотиків і тому подібне. 

4. До загроз громадській безпеці належить: незаконна дія-
льність політичних партій, рухів, громадських організацій, релі-
гійних і інших об’єднань; політичний екстремізм і тероризм; 
проведення несанкціонованих масових заходів (демонстрацій, 
мітингів, маніфестацій, пікетування, блокування, страйки та ін.); 
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дії, направлені на створення передумов для групових і масових 
порушень громадського порядку, непокора властям та ін. Шкода 
громадській безпеці може бути завдана в результаті помилок в 
національній політиці, насадженні ідей націоналізму і сепарати-
зму, порушення прав, свобод і національних інтересів тих або 
інших народів, провокації і підтримки міжетнічних і міжконфе-
сійних конфліктів [2, с. 76]. 

5. Громадській безпеці загрожують дорожньо-транспортні 
випадки, аварії, катастрофи, випуск на лінію несправних транс-
портних засобів, управління транспортними засобами в стані 
сп’яніння. Дорожньо-транспортні випадки тягнуть за собою за-
гибель і поранення людей. 

6. Громадській безпеці загрожують незахищеність особи, 
майна, суспільства і держави від пожеж, що мають широке по-
ширення. 

7. Загрози громадській безпеки, що витікають від аварій і 
катастроф техногенного, природного і іншого характеру. Про-
гресуюче зростання аварій, техногенних катастроф, диверсій, 
терористичних проявів та інших надзвичайних ситуацій, як ві-
домо, вабить масову загибель людей і завдає істотного матеріа-
льного збитку [3, с. 87–89]. 

8. Однією з загроз громадській безпеці є відсутність належ-
ного правового забезпечення діяльності суб’єктів безпеки, зако-
нів і підзаконних нормативних актів, що регулюють відносини у 
сфері громадської безпеки. 

9. Громадській безпеці загрожує невисока ефективність дія-
льності суб’єктів безпеки, у тому числі і перш за все правоохо-
ронних органів, по ряду об’єктивних і суб’єктивних причин.  

Таким чином, відсутність високої результативності в роботі 
суб’єктів безпеки вабить невіру людей в здатність держави за-
безпечити громадську безпеку, безпеку особи, захист від проти-
правних посягань. Ця невіра веде до соціальної пасивності, про-
явів масової незадоволеності, незаконного озброєння населення 
в цілях самозахисту. 
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ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ЯК ВАГОМИЙ 
ВНЕСОК ДІЛЬНИЧНОГО ІНСПЕКТОРА МІЛІЦІЇ  

У БОРОТЬБУ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ 

Перед правоохоронним органами в наш час поставлені за-
вдання, які направлені на суворе, точне, неухильне застосування 
законодавства України; шляхом наукового аналізу причин віт-
чизняної злочинності та досвіду діяльності європейських право-
охоронних органів удосконалити професійну діяльність вітчиз-
няних правоохоронних органів, зміцнити та розширити їх зв’я-
зок із населенням. Глава держави – Президент України П. О. По-
рошенко у 2014 році затвердив Стратегію сталого розвитку 
«Україна – 2020». Метою реформ є досягнення європейських 
стандартів життя та гідного місця нашої держави у світі. «Стра-
тегія – 2020» містить 62 реформи та 25 ключових показників 
успішності розвитку країни. Одним з пріоритетних напрямків 
реформування є судова реформа та реформа правоохоронної 
системи [1]. 

На підтримку обраного векторного спрямування по рефор-
муванню правоохоронної системи України слушно зазначає Пе-
рший заступник міністра внутрішніх справ України Екатерина 
Згуладзе-Глуксманн, що реформаторам потрібно багато працю-
вати, щоб знаходити адекватні відповіді на наші як старі, так і 
сьогочасні виклики [2]. Допомогти відомству в цій давно очіку-
ваній метаморфозі, перетвореннях у сучасній міліції повинно 
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суспільство – його найактивніша й небайдужа частина. Оскільки 
для вирішення проблем на місці необхідне встановлення довір-
чих стосунків з населенням. 

У відповідності до виступу Е. Згуладзе-Глуксманн на прес-
конференції Міністерства внутрішніх справ України у січні по-
точного року ключовими функціями правоохоронних органів 
повинні постати: забезпечення правопорядку в громадських мі-
сцях, реагування на ситуації, що виникають у цій царині, надан-
ня невідкладної допомоги постраждалим, захист життя і здо-
ров’я людей, їхньої власності [2]. 

Проте, на нашу думку, будь-яке реформування правоохо-
ронної системи держави повинно нероздільно відбуватись із ві-
дповідним «реформуванням» сучасної правосвідомості грома-
дян, а саме: підвищення «правового виховання» останніх. Саме 
в цій царині суспільного життя громадян важливе місце займе 
просвітницько-правова діяльність правоохоронців, а саме : діль-
ничних інспекторів міліції. 

Термін «правове виховання» до певної межі є умовним, то-
му що будь-яке виховання передбачає разом з тим і виховання 
поваги до законів держави, у якій проживає особа, та необхідно-
сті їх суворого дотримання. З цього слідує, що неможливо раху-
вати людину вихованою у законослухняному дусі, якщо вона не 
знає законів держави та порушує їх [3, с. 114]. 

В кожному суспільстві з момента народження та до самої 
смерті людина постійно вступає у різноманітні правовідносини, 
т.б. здійснює свої права та обов’язки по відношенню до суспіль-
ства. Тому будь-яка, сама найменш культурна та неосвічена лю-
дина має певне уявлення про право. 

Вочевидь, що якщо окремі знання спеціального характеру в 
першу чергу потрібні спеціалісту в галузі певної професії, то 
знання права абсолютно необхідне всім робітникам в підприєм-
ницькій сфері, управління та культури. 

В наш час засоби вітчизняної періодичної печаті та телеба-
чення почали приділяти велику увагу пропаганді правової обі-
знанності громадян. Проте, ще в недостатній мірі використову-
ється такий потужний засіб пропаганди, як Інтернет. На жаль, 
не завжди ще приділяється належне значення лекціям, видан-
ням популярних брошур та книг на юридичну тематику. Аналіз 
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злочинності за останні роки показує, що відсутність належної 
поваги до права, незнання основ сучасного законодавства є од-
нією із важливих її умов [4]. 

Завдяки проникненню в суспільне життя населень міст та 
сел нових знарядь виробництва, стрімкого розвитку сучасних 
технологій передачі інформації, всепоглинаючого розповсю-
дження Інтернету з його необмеженою кількістю інформації (у 
більшості випадків низької моральної якості, без правового та 
педагогічного навантаження, з спотвереним світосприйняттям в 
галузі суспільної етики та закону) змінює побут та правове сві-
тосприйняття пересічного громадянина, послаблюється сільська 
відокремленність та замкнутість, розхитуються старі національ-
ні та сімейні традиції – словом, серьйозно нівелюються особли-
вості існування людей в місті та селі, в суспільстві. 

Безумовно, однією з обставин, яка сприяє вчиненню злочи-
ну, є відсутність стримуючих початків, які формуються у люди-
ни завдяки знання законів та поваги до них. 

З урахуванням вищевикладеного потрібно взяти до уваги і 
другий бік «медалі пізнання та правової оцінки діяльності осо-
би», а саме: з точки зору ортодоксального фрейдизму більшість 
вчинків людини не контролюється її свідомістю та волею [5, 
с. 97]. Якщо погодитись з цим положенням, то сучасні концепції 
юридичної відповідальності повинні бути відхилені, а вся їх 
складна техніко-юридична сторона, яка ретельно розроблялась 
протягом багатьох десятиліть стає, по суті, непотрібною [6]. 

Почуття та емоції – це область психології. Сам же зміст цих 
почуттів визначається ідеологією особистості, складовою части-
ною якої є правосвідомість. Разом з тим рахувати ці почуття не-
залежними від наявності чи відсутності норм права є помилкою. 
Вказане твердження ґрунтується на недооцінці права як факто-
ра, який формує ідеологію сучасної людини. Звичайно, норми 
права виступають відображенням правосвідомості, проте вста-
новлена норма, яка застосовується та використовується на прак-
тиці, сприяє розумінню всіма громадянами нашої держави шкід-
ливості та небезпеки дії, яка заборонена. Тривала відсутність у 
законодавстві норми права про відповідальність за дію, яка пра-
восвідомістю вважається небезпечною, може послабити та звести 
нанівець відповідне негативне відношення до цієї дії зі сторони 
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членів суспільства. Саме ця обставина робить правове вихован-
ня невід’ємною та найважливішою часткою сучасного вихован-
ня взагалом. 

Аналізуючи важливу роль правового виховання громадяни-
на в суспільстві, не можливо не надати належної оцінки та ваго-
мості внеску у цю працю зі сторони працівників органів внутрі-
шніх справ, а саме: дільничних інспекторів міліції. Адже саме 
останні несуть на собі практичне навантаження по втіленню у 
життя та розповсюдженню серед населення якісної, доступної 
та, головне, достовірної інформації правового характеру та пе-
дагогічно-попереджувальної дії, таким чином виступаючи од-
ним із визначальних факторів по попередженню вчинення пра-
вопорушень. В даному випадку співпраця працівників органів 
внутрішніх справ (дільничних інспекторів міліції) із населенням 
у попередженні та розкритті злочинів, роз’ясненні правових ак-
центів у життєвих ситуаціях із наголошенням на позицію зако-
нодавця та суду у кожному конкретному випадку, виступає сво-
єрідним векторним направленням у налагодженні дієвих зв’язків 
із населенням у своїй повсякденній роботі, вагомим внеском у 
розбудові сучасної правової держави. 

Тому, цілком слушним є зауваження Першого заступника 
міністра внутрішніх справ України Е. Згуладзе-Глуксманн, що 
громадяни мають дати шанс «сучасній» міліції проявити себе 
якнайкраще. І від того, як вони зможуть із громадянами спів-
працювати, залежатиме як їх сприйматимуть, тому що коли по-
ліцейський даватиме громадянину якісь вказівки, що потрібно в 
певній ситуації діяти згідно з законом, люди цивілізовано вико-
нуватимуть саме такі вимоги [2]. 

Список використаних джерел 
1. Глава держави затвердив Стратегію сталого розвитку «Україна – 

2020» : [репортаж прес-служби Президента України] // Іменем Закону. 
– 2015. – № 1–2 (5959–5960). – С. 2. 

2. Патрульна поліція: пролог великих змін : [репортаж Г. Карпюк] // 
Іменем Закону. – 2015. – № 3 (5961). – С. 2–4. 

3. Ковалев М. И. Основы криминологии / И. И. Ковалев. – М. : 
Юрид. лит., 1970. – 160 с.  

4. Стан та структура злочинності в Україні (станом на 20 листопа-
да 2012 року) [Електронний ресурс] // Міністерство внутрішніх справ 



Актуальні проблеми адміністративно-правового забезпечення  
діяльності органів внутрішніх справ України. Харків, 2015 

 152 
© Остапенко Т. А., 2015 

України : офіц. сайт. – Режим доступу: http://mvs.gov.ua/mvs/ 
control/main/uk/publish/article/813157. – (Дата звернення: 31.03.2015). 

5. Фрейд З. «Я» и «Оно» : сборник / З. Фрейд. – СПб. : Азбука ; 
Аттика, 2012 – 288 с. 

6. Осмолян В. А. Психолого-правові аспекти діяльності слідчого 
при призначенні судової психіатричної експертизи та поміщенні особи 
на стаціонарне обстеження / В. А.Осмолян // Університетські наукові 
записки. – 2014. – № 3 (51). – С. 168–173. 

Одержано 29.03.2015 

 
УДК 342.9(477) 

Тетяна Анатоліївна ОСТАПЕНКО, 
здобувач Запорізького національного університету 

ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНИХ 
ПРАВОВІДНОСИН ЗА УЧАСТЮ ПРЕДСТАВНИКІВ 

САМОВРЯДНИХ ПРОФЕСІЙ 

Адміністративно-правові відносини пронизують практично 
всі сфери державного та суспільного життя. Вони виступають 
важливим каталізатором форми та типу державного управління, 
а також тих методів та засобів, що застосовуються при цьому. 
Одним із елементів цих правовідносин виступає зміст, який 
представлений правами та обов’язками їх суб’єктів. Таким чи-
ном, саме зміст адміністративно-правових відносин визначає 
адміністративно-правовий статус їх учасників. Тим самим, до-
сліджуючи зміст даного виду правовідносин, можливо встано-
вити обсяг адміністративної правосуб’єктності їх учасників та те 
місце, яке кожен з них займає в цих правовідносинах. Як відомо, 
адміністративно-правові відносини можуть виникати між різни-
ми суб’єктами. Одним з таких суб’єктів є представники само-
врядних професій. Їх адміністративно-правовий статус характе-
ризується рядом відмінних особливостей, які визначають своє-
рідне місце цих суб’єктів в системі адміністративно-правових 
відносин.  

На сьогодні, адміністративне законодавство, яким регламе-
нтовано організаційні та функціональні особливості самовряд-
них професій та адміністративно-правовий статус їх представ-
ників в Україні знаходиться в незадовільному стані: відсутнє 
чітке законодавче визначення поняття самоврядної професії, не 
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визначено представників цих професій, а також їх правовий 
(адміністративно-правовий) статус тощо. Все це обумовлює не-
обхідність проведення ґрунтовних досліджень змісту адмініст-
ративно-правових відносин за участю представників самовряд-
них професій з тим, щоб визначити обсяг їх адміністративної 
правосуб’єктності та напрямки подальшого розвитку адмініст-
ративно-правового статусу цих суб’єктів. 

Аналізуючи нормативно-правову базу сучасного національ-
ного законодавства можна виокремити наступні ознаки, прита-
манні саме представникам самоврядних професій: 1) чітко ви-
значений перелік професій, представники яких можуть надавати 
публічні послуги; 2) суб’єкти набувають спеціального статусу; 
3) на власний розсуд вирішують питання управління в межах 
своєї компетенції та відповідно своєму внутрішньому переко-
нанню; 4) їх діяльність спрямована на виконання публічно-
управлінських функцій; 5) не займають жодних посад в держав-
них органах та органах місцевого самоврядування. 

На підставі цього, можемо визначити, що представники са-
моврядних професій – це фізичні особи певних професій, які 
можуть самостійно вирішувати питання внутрішнього управління, 
мають адміністративну та спеціальну професійну правосуб’єкт-
ність, надають публічні послуги, не перебуваючи на державній 
службі та не займаючи посад в органах місцевого самовряду-
вання. До представників самоврядних професій належать: ауди-
тори, нотаріуси, оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, 
незалежні посередники під час виконання ними цих функцій тощо. 

Аналізуючи положення національного законодавства в сфе-
рі регулювання адміністративно-правових відносин за участю 
представників самоврядних організацій, можна прийти до ви-
сновку, що останні можуть вступати в такі правовідносини з ор-
ганами державної влади та місцевого самоврядування (відноси-
ни публічного управління та відносини з приводу застосування 
адміністративних санкцій в разі порушення норм законодавства 
та інші); з фізичними та юридичними особами (відносини з на-
дання послуг, відносини представництва тощо); між собою та 
професійними самоврядними організаціями (відносини взаємо-
дії). У зв’язку з цим адміністративно-правові відносини за учас-
тю представників самоврядних професій можна визначити, як 
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вид суспільно-правових відносин, що виникають у сфері реалі-
зації представниками самоврядних професій своїх повноважень, 
визначених нормами адміністративного законодавства, та які 
спрямованих на задоволення адміністративних прав та інтересів 
фізичних та юридичних осіб та власних професійних інтересів 
представників самоврядних професій. 

Проаналізуємо зміст адміністративних правовідносин за 
участю представників самоврядних організацій. 

Так, зміст адміністративно-правових відносин за участю 
представників самоврядних професій, складають такі їх права та 
обов’язки: 1) здійснювати функції, визначені законодавством; 
2) приймати участь в самоврядних організаціях; 3) самостійно 
визначати питання своєї внутрішньої організації; 4) приймати 
участь в законотворчій діяльності, зокрема, що стосується регу-
лювання їх професійної діяльності тощо. 

При цьому, правами та обов’язками органів державної вла-
ди та місцевого самоврядування, є: 1) делегувати представникам 
самоврядних професій частини своїх публічно-правових повно-
важень; 2) здійснювати законодавче регулювання діяльності 
представників самоврядних професій; 3) гарантувати та створю-
вати матеріально-технічні, соціальні та інші умови для належно-
го виконання своїх повноважень представниками самоврядних 
професій; 4) застосовувати до представників самоврядних про-
фесій заходи адміністративного впливу у разі порушення ними 
встановленого порядку здійснення своїх функцій тощо. 

До прав та обов’язків фізичних та юридичних осіб, які є ін-
шою стороною адміністративно-правових відносин за участю 
представників самоврядних професій, належать: 1) отримувати 
від представників самоврядних професій послуги, які вони зо-
бов’язані надавати відповідно до законодавства України; 2) зве-
ртатися до органів державної влади за захистом своїх поруше-
них прав та законних інтересів, якщо таке порушення допущене 
представником самоврядної професії; 3) інші. 

Окремо також слід виділити права та обов’язки професій-
них самоврядних організацій у досліджуваному виді адміністра-
тивних правовідносин. зокрема, до них належать: 1) здійснювати 
організацію, управління та контроль за професійною діяльністю 
представників відповідної самоврядної професії; 2) забезпечувати 
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захист законних прав та інтересів представників самоврядних 
професій; 3) представляти суб’єктів відповідної самоврядної 
професії у відносинах з органами державної влади, місцевого 
самоврядування, міжнародних та інших організаціях тощо. 

Отже, приходимо до висновку, що зміст адміністративно-
правових відносин за участю представників самоврядних про-
фесій складає комплексна система прав та обов’язків останніх. 
Представники самоврядних професій мають спеціальний адміні-
стративно-правовий статус, який визначається їх спеціальною 
адміністративною правосуб’єктністю, а також можуть  набувати  
публічно-владних повноважень в порядку делегування їх від 
органів державної влади та місцевого самоврядування. Однак, 
на сьогодні, адміністративно-правовий статус представників 
самоврядних професій потребує подальшого розвитку та відпові-
дного закріплення в національному законодавстві України. До 
таких напрямків пропонуємо віднести: 1) визначення поняття са-
моврядної професії в Господарському кодексі України; 2) в Зако-
ні «Про адміністративні послуги» розширення кола суб’єктів на-
дання адміністративних послуг, доповнивши їх представниками 
самоврядних професій, яким делеговані публічно-правові пов-
новаження; 3) розширення гарантій реалізації права на самовря-
дування представникам відповідним професій, визначивши у 
відповідних нормативно-правових актах засади створення та 
функціонування професійних самоврядних організацій в кожній 
з видів таких професій (на сьогодні, це актуально для нотаріату, 
адвокатури та деяких інших професій). Запропоновані заходи є 
лише першим кроком на шляху до розбудови системи професій-
ного самоврядування, яка наближає нас до розвинутого грома-
дянського суспільства. Перспективою подальших досліджень в 
цій сфері має стати визначення та розширення конкретних гара-
нтій для реалізації представниками самоврядних професій своїх 
повноважень, а також уточнення правового статусу представни-
ків цих професій в окремих видах адміністративно-правових 
відносин – в адміністративному судочинстві, при здійсненні 
представницьких функцій тощо. 

Одержано 03.04.2015 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  
ОВС УКРАЇНИ З ОГЛЯДУ НА ЇХ РЕФОРМУВАННЯ 

Як прихильники так і противники анонсованих урядом за-
ходів щодо реформування ОВС України сходяться у думці, що 
реформи потребуюсь значного фінансування. Питання фінансу-
вання, у нинішніх скрутних для держави обставинах, виходить 
на одне з чинних місць при забезпеченні діяльності держави та, 
зокрема, діяльності ОВС України. Відтак, вважаємо доцільним 
відмітити окремі питання фінансування діяльності ОВС України 
в умовах їх реформування. 

Для вирішення питання наявності коштів для належної дія-
льності ОВС України слід відштовхуватися від того, що для 
ОВС України потрібно збільшити фінансування, що у нинішній 
фінансовій ситуації майже неможливо. В умовах недостатнього 
бюджетного фінансування ОВС України поставлене перед необ-
хідністю якомога ефективніше витрачати надані державою кош-
ти та знаходити джерела додаткового фінансування. Тому по-
стає необхідність проводити реформування ОВС в рамках нині-
шнього фінансування. 

Одним із спрямувань скорочення витрат є уникнення дуб-
лювання у функціях органів і підрозділів ОВС України. Це дозво-
лить накопичити фінанси на пріоритетних напрямках реформу-
вання системи ОВС України в межах нинішнього фінансування. 
На прикладі Харківської області можна відмітити існування під-
розділів, що виконують одні й ті ж функції у обласному та місь-
кому управлінні МВС України та у райвідділах. Оперативні та 
слідчі підрозділи існують у всіх зазначених структурах. Це не 
враховуючи підрозділи ліквідованих УБОЗ та лінійної міліції. 
Скорочення відповідних підрозділів та вивільнення коштів до-
зволить не тільки скоротити кількість працівників ОВС Украї-
ни, але і спрямувати вивільнені кошти на підвищення соціаль-
них стандартів для працівників ОВС України. Наразі одним з 
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проблемних питань для працівників ОВС України є саме низь-
кий рівень оплати праці та відсутність належних умов праці (за-
безпечення нормативною базою, новим обладнання, оргтехні-
кою, паливо-мастильними матеріалами, засобами зв’язку, відео-
спостереження тощо). 

Прикладом невдалих реформ структури ОВС України є си-
туація навколо Харківського міського управління ГУМВС Укра-
їни в Харківській області, яке 2005 року було розформоване. 
Особовий склад управління було переведено в інші підрозділи  
(з іншою специфікою, в іншій місцевості), або втрачено для 
ОВС через звільнення чи вихід на пенсію. Півтора року потому 
було прийнято рішення про створення того ж ХМУ ГУМВС 
України в Харківській області. 

Тож, проблемою є відсутність належної фінансової мотива-
ції кваліфікованих кадрів та відсутність можливості застосуван-
ня у своїй роботі передових технологій. Від застосування техно-
логій залежить швидкість виконання певних професійних 
обов’язків, кількість особового складу, що залучається до вико-
нання завдань, розмір витрат. 

Результатом аналізу стану органів і підрозділів ОВС Украї-
ни повинно стати оптимізація структури ОВС України. Слід ві-
дмітити, що нині кількість підрозділів ОВС України, котрі здій-
снюють допоміжні функції, функції обслуговування є завище-
ною, або такою, що може бути зменшеною за рахунок 
оптимізації посад, введення електронних засобів та інформацій-
них баз та ін. Зокрема, наявність у низці органів психологів 
вважаємо є необґрунтованим. Ця функція повинна перейти до 
відповідних фахівців у медичних закладах системи МВС Украї-
ни. Кожен співробітник ОВС проходить щороку огляд у відпо-
відних закладах і спілкується з психологом. У разі необхідності 
цих фахівців начальники підрозділів можуть залучати до роботи 
з своїми підлеглими. Також, служби професійної підготовки ни-
ні не виконують покладених на них функцій, проте продовжу-
ють фінансуватися за рахунок бюджету. Наприклад, фізичний 
стан переважної більшості працівників ОВС України нині, м’яко 
кажучи, бажає бути кращим. Вважаємо, фізичний стан кожен 
працівник може підтримувати самостійно, за наявності бажання 
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працювати в ОВС України. Натомість утримувати за рахунок 
бюджету відповідні служби можна у меншій кількості лише зад-
ля надання спеціальних навиків, як-то, прийоми рукопашного 
бою, навики стрільби з вогнепальної зброї тощо. 

Досить обговорюваним є питання реформи відомчої освіти. 
Як відмічається численними фахівцями велика і громіздка сис-
тема відомчої освіти МВС України не є ефективною. Кількість 
вищих навчальних закладів МВС України за кілька останніх ро-
ків скоротилася вдвічі. Втім, ВНЗ, котрі залишилися, виконують 
держзамовлення в повному обсязі, що говорить про неефективне 
використання бюджетного фінансування в минулому. При цьо-
му, постійно підіймається питання відновлення роботи одного 
чи іншого ліквідованого ВНЗ. Такий стан справ говорить про 
відсутність стратегії розвитку відомчої освіти МВС України.  
Всі процеси реорганізації та ліквідації установ вимагають фі-
нансування з бюджету та, як показує сьогодення, не призводить 
до сталої діяльності установ. 

Наостанок відмітимо, що необхідність реформування МВС 
України викликана вимогами суспільства щодо якісних характе-
ристик роботи МВС, як-то, законність, ефективність, прозорість 
та ін. При цьому якісне реформування МВС України неможливе 
без належного фінансування його діяльності. Відтак, виходячи з 
вищевикладеного слід якомога швидше наряду з програмою та 
стратегією реформування МВС України прийняти нормативно-
правовий акт, що визначав би стратегію фінансування МВС 
України під час реформування. В ньому слід визначити як роз-
міри фінансування окремих підрозділів та співробітників ОВС 
України на проміжних етапах реформування (в цьому бюджет-
ному періоді, наступному і т.д.), так і об’єми фінансування по 
закінченню реформування. Слід відмітити, що всі показники 
фінансування ОВС України повинні випливати з реалій сього-
дення (тобто, відштовхуватися від об’ємів нинішнього фінансу-
вання) та прогнозних бюджетних показників України на наступ-
ні бюджетні періоди. Наразі-ж, в процесі здійснення реформу-
вання ОВС України невідомо скільки потрібно ресурсів і коштів 
для вже оновлених підрозділів. 

Одержано 28.03.2015 
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ЗАХИСТ ПРАВ, СВОБОД, ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ  
У ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИНАХ:  

ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ 

Конвенція про захист прав людини і основоположних сво-
бод від 4 листопада 1950 р. передбачає право кожного обвину-
ваченого захищати себе особисто або користуватися допомогою 
захисника, обраного за власним переконанням. Статтею 6 Кон-
венції визначено право на справедливий суд як право на справе-
дливий і публічний розгляд справи упродовж розумного строку 
незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який 
вирішить спір щодо прав та обов’язків цивільного характеру або 
встановить обґрунтованість будь-якого висунутого криміналь-
ного обвинувачення. Статтею 13 визначено зміст права на ефек-
тивний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть 
якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали 
свої офіційні повноваження. У Міжнародному пакті про грома-
дянські і політичні права від 16 грудня 1966 р., ратифікованому 
Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 19 жовтня 
1973 р. № 2148-VIII, зазначено, що держава повинна гарантува-
ти кожному, чиї права і свободи порушено, ефективний засіб 
правового захисту, і таке право повинно встановлюватися судо-
вим або будь-яким іншим компетентним органом, передбаченим 
правовою системою держави (ст. 2), та можливість вільного ви-
бору обвинуваченим захисника (п. 3 ст. 14). В даному випадку, 
чинне законодавство терміни «захист» застосовує стосовно осо-
би з метою встановлення гарантій реалізації її суб’єктивного 
права на протистояння від порушень її прав [1, с. 34].  

В межах даної доповіді, ми будемо виходити із розуміння 
категорій «адміністративна юстиція» і «адміністративне судо-
чинство» як способів захисту прав та інтересів фізичних та юри-
дичних осіб, що набуло особливого розвитку на теренах постра-
дянських держав в період законотворчості та уніфікації норм 
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адміністративно-процедурного процесу. Проте найбільш точно 
перехід від адміністративної юстиції до поняття «адміністратив-
не судочинство», що відображає зміст захисту прав та інтересів 
людини і громадянина в публічно-правових спорах та відобра-
жено в праці Ю. М. Старилова «Від адміністративної юстиції до 
адміністративного судочинства» [2]. 

Аналіз ст. 2 КАС України дає можливість стверджувати, що 
оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних пов-
новажень та перевірка їх судом на законність, неупередженість, 
цілеспрямованість, розсудливість, пропорційність та добросові-
сність є формою контролю за діяльністю публічної адміністра-
ції. Ефект контрольного втручання випливає, в першу чергу, із 
специфіки правового статусу держави. 

Думка про те, що закон є вичерпним методом контролю за 
діяльністю органів публічної адміністрації, не може знаходити 
свого практичного втілення. Це пов’язано із тим, що точність 
побудови конструкції норми часто спричиняє вихід за межі 
компетенції чи формулювання широких дискреційних повнова-
жень, а тому інколи важко говорити про те, що рішення чи дія 
прийнято (вчинено) в межах повноважень [3, с. 37].  

У зв’язку з цим, метою контрольної діяльності органів адмі-
ністративної юстиції є скеровування діяльності публічної адмі-
ністрації у векторі закону, з іншого, відбувається захист прав та 
інтересів фізичних та юридичних осіб. Втім концептуальні пе-
редумови права на захист мають конституційний зміст, що ви-
значає та фіксує ступінь свободи правомірної поведінки і поля-
гає в можливості носія такого права самостійно вчиняти юриди-
чно значущі та активні дії при настанні певних умов з метою 
відновлення порушеного права чи інтересу. Відповідно, право 
на судовий захист є субінститутом права на захист [3, с. 38]. 

Дослідження праць О. Ф. Скакун, надає можливість говори-
ти про те, що професор наголошує, що судовий захист слід роз-
глядати із наступних позицій. По-перше, це конституційне пра-
во громадянина. Громадянин демократичної держави має право 
на судовий захист від посягань на його честь, гідність, життя і 
здоров’я, особисту свободу і майно. По-друге, судовий захист 
являє собою сукупність юридичних дій, спрямованих на спрос-
тування або зменшення обсягу обвинувачення з метою усунення 
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або пом’якшення відповідальності обвинуваченого (підсудного). 
Це означає, що обвинуваченому забезпечується право на захист – 
надається можливість захищати встановленими законом засоба-
ми і способами від обвинувачення, а також вчиняти комплекс 
процесуальних прав з метою реалізації судового захисту. Судо-
вий захист визначено основною формою захисту прав та закон-
них інтересів громадян і організацій, поряд із яким існують інші 
форми захисту – третейський суд, нотаріат, комісії з трудових 
спорів тощо [4, с. 143]. 

Враховуючи викладене, слід констатувати, що адміністра-
тивна юстиція має таку важливу функцію як судовий контроль 
за діями (бездіяльністю) суб’єктів публічної влади у сфері пра-
вотворчості і правозастосуванні. Здійснюючи його, суд не тіль-
ки констатує в мотивувальній частині незаконність рішення чи 
дії (бездіяльності), але і постановляє в резолютивній частині ви-
сновок, що такі акти визнаються незаконними і, відповідно, та-
кими, що не тягнуть юридичних наслідків повністю або частко-
во. Сутність контролю в адміністративному судочинстві полягає 
не тільки у встановленні законності дії чи бездіяльності, а й у 
законності адміністративного акта, виданого органом державної 
влади, а також в наданні захисту від таких рішень, дій чи бездія-
льності. 

Згідно із ч. 1 ст. 6 КАС України, кожна особа має право в 
порядку, встановленому Кодексом, звернутися до адміністрати-
вного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю 
суб’єкта владних повноважень порушені її права, свободи або 
інтереси. При цьому, адміністративна процесуальна правосу-
б’єктність, тобто, здатність мати процесуальні права та обов’яз-
ки в адміністративному судочинстві визнається за громадянами 
України, іноземцями, особами без громадянства, органами дер-
жавної влади, іншими державними органами, органами влади 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самовряду-
вання, їхніми посадовими і службовими особами, підприємст-
вами, установами, організаціями (юридичними особами) (ст. 48 
КАС України). 

Підтримуючи позиції вчених [1; 3] та аналіз нормативно-
правових актів, надає можливість стверджувати, що порушене 
право є об’єктом судового контролю в рамках адміністративної 
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юстиції. Засобом приведення такого контролю в дію можна 
вважати подання скарги. Право на подання скарги є матеріаль-
ним правом суб’єктів правовідносин, яке порушує провадження 
в адміністративному судочинстві. Разом із тим, істотною особ-
ливістю судового контролю можна вважати те, що він, в пере-
важній більшості випадків, залежить від волі особи, права якої 
порушено. 
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ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ  

ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ  
ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

Правове регулювання суспільних відносин у сфері забезпе-
чення безпеки при надзвичайних ситуаціях носить комплексний 
характер і інтегрує норми різних галузей права. Це обумовлено 
широтою суспільних відносин, що складаються при надзвичай-
них ситуаціях. Для регулювання і впорядкування потрібне вико-
ристання різноманітних методів, властивих різним галузям права. 
В той же час стосунки, що виникають при здійсненні виконавчої 



Актуальні проблеми адміністративно-правового забезпечення  
діяльності органів внутрішніх справ України. Харків, 2015 

 163 

та іншої діяльності по забезпеченню безпеки в надзвичайних 
ситуаціях значною мірою регулюються нормами адміністратив-
ного права. 

Правові основи діяльності органів внутрішніх справ в над-
звичайних ситуаціях складають Конституція України, закони 
України «Про міліцію» [1], «Про правовий режим надзвичайно-
го стану» [2], «Про зону надзвичайної екологічної ситуації» [3], 
Кодекс цивільного захисту України [4], постанови Кабінету Мі-
ністрів України «Про затвердження Положення про єдину дер-
жавну систему цивільного захисту» [5], «Про Державну комісію 
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситу-
ацій» [6], рішення РНБО «Про невідкладні заходи щодо захисту 
України та зміцнення її обороноздатності» [7], інші нормативно-
правові акти органів державної влади та органів місцевої само-
врядності, прийняті в межах їх повноважень по питаннях запобі-
гання і ліквідації надзвичайних ситуацій. 

Згідно Конституції України складовою частиною вітчизня-
ної правової системи поряд з нормами внутрішнього законодав-
ства є загальновизнані принципи і норми міжнародного права, а 
також міжнародні договори України про співпрацю і надання 
взаємної допомоги в області запобігання і ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій. 

Так, важливе значення має закріплення законодавцем окре-
мими правовими нормами обов’язків міліції при виникненні 
надзвичайних ситуацій. Згідно з цими нормами міліція відпові-
дно до поставлених перед нею завдань зобов’язана приймати 
при аваріях, катастрофах, стихійних лихах та інших надзвичай-
них подіях невідкладні заходи по порятунку людей і наданню їм 
першої медичної допомоги, а також по охороні майна, що зали-
шилося без нагляду; брати участь відповідно до закону в забез-
печенні правового режиму надзвичайного або військового по-
ложення у випадках їх введення на території України або в 
окремих місцевостях, а також в проведенні карантинних заходів 
під час епідемій і епізоотій [8, с. 84–86]. 

Аналіз змісту вказаних правових норм показує, що обов’яз-
ком співробітників міліції є не лише вживання невідкладних за-
ходів по порятунку людей, але і надання їм першої медичної до-
помоги. Реалізація цього правового положення вимагає високого 
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рівня професійної, у тому числі і медичної підготовки, а також 
відповідного забезпечення і екіпіровки вбрань співробітників 
міліції. 

Особливе значення має правова норма, що зобов’язує спів-
робітників міліції приймати і реєструвати заяви, повідомлення 
та іншу інформацію, що надходить, про злочини, адміністратив-
ні правопорушення і події, що загрожують особистій безпеці 
громадян або громадській безпеці, а також своєчасно приймати 
відповідні заходи, передбачені законодавством [9, с. 118–121]. 
Даними нормами на міліцію покладається обов’язок оперативно 
реагувати і приймати передбачені законом заходи при здобутті 
інформації про всі випадки виникнення загрози як при явищах 
суб’єктивного (злочинів), так і об’єктивного характеру (аваріях, 
катастрофах, стихійних лихах і ін.). 

Органи виконавчої влади України, у тому числі і органи 
внутрішніх справ в разі стихійних лих, катастроф, епідемій, епі-
зоотії, пожеж, масових порушень громадського порядку здійс-
нюють передбачені законом заходи, пов’язані з врятуванням 
життя людей, захистом їх життя, здоров’я і прав, охороною вла-
сності, підтримкою порядку, а також із забезпеченням діяльнос-
ті підприємств, установ і організацій, проводять протипожежні 
заходи. 

Аналогічні обов’язки покладаються і на органи місцевого 
самоврядування. З цією метою при них можуть створюватися 
органи оперативного управління і координації, що постійно ді-
ють, — оперативні штаби по надзвичайних ситуаціях, до складу 
яких входять представники органів внутрішніх справ. 

Згідно з Положенням про Міністерство внутрішніх справ 
України останнє бере участь в забезпеченні правового режиму 
надзвичайного або військового положення в разі їх введення на 
території України або в окремих її місцевостях, в здійсненні за-
ходів єдиної державної системи запобігання і ліквідації надзви-
чайних ситуацій, а також в проведенні карантинних заходів під 
час епідемій і епізоотії. МВС України залучає національну гвар-
дію і органи внутрішніх справ за межами місць їх дислокації і 
обслуговуваних ними територій для проведення невідкладних 
заходів щодо порятунку людей, охорони майна, що залишилося 
без нагляду, забезпечення громадського порядку при ліквідації 
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наслідків крупних аварій, катастроф, пожеж, стихійних лих, ма-
сових безладів та інших надзвичайних ситуацій, а також при 
проведенні міжрегіональних та інших спеціальних операцій і 
заходів; здійснює в цих випадках оперативне управління силами 
і засобами органів внутрішніх справ і національної гвардії, ор-
ганізовує також розробку і здійснює комплекс заходів по вико-
нанню мобілізаційних завдань і заходів цивільної оборони, під-
вищенню стійкості роботи органів внутрішніх справ і націона-
льної гвардії в умовах військового часу і при виникненні 
надзвичайних ситуацій в мирний час. 

Міністр внутрішніх справ України вносить пропозиції Пре-
зидентові України про залучення додаткових сил і засобів орга-
нів внутрішніх справ і національної гвардії для забезпечення 
громадського порядку, охорони життя, здоров’я, прав і свобод 
людини і громадянина, власності на території України або в 
окремих її місцевостях, де введено надзвичайний стан. 

Така система нормативних актів, що регулює діяльність ор-
ганів внутрішніх справ, міліції по забезпеченню громадської 
безпеки при настанні надзвичайних ситуацій.  

Спеціального аналізу вимагає сукупність норм, реалізація 
яких пов’язана з введенням особливого правового режиму – 
надзвичайного стану. 

Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» 
передбачає, що для забезпечення громадського порядку, охоро-
ни життя, здоров’я, безпеки, прав і законних інтересів громадян 
використовуються сили і засоби органів внутрішніх справ тери-
торії, на якій оголошено надзвичайний стан.  

Для забезпечення громадського порядку і громадської безпе-
ки на період надзвичайного стану відповідно до Закону України 
«Про правовий режим надзвичайного стану» встановлюється пра-
вовий режим надзвичайного стану, під яким ми розуміємо особ-
ливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні 
чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуа-
цій техногенного або природного характеру не нижче загально-
державного рівня, що призвели чи можуть призвести до людсь-
ких і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров’ю 
громадян, або при спробі захоплення державної влади чи зміни 
конституційного ладу України шляхом насильства і передбачає 
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надання відповідним органам державної влади, військовому ко-
мандуванню та органам місцевого самоврядування відповідно 
до цього Закону повноважень, необхідних для відвернення за-
грози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян, нормального 
функціонування національної економіки, органів державної вла-
ди та органів місцевого самоврядування, захисту конституцій-
ного ладу, а також допускає тимчасове, обумовлене загрозою, 
обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод людини і 
громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із за-
значенням строку дії цих обмежень [2]. 

Аналіз норм надзвичайного законодавства дозволяє зробити 
висновок про те, що реалізація надзвичайного стану знаходить 
своє вираження в наступному: 

наданні державним органам додаткових прав по обмеженню 
прав і свобод фізичних і юридичних осіб, а також в покладанні 
на них додаткових обов’язків;  

реорганізації системи, що управляє, перерозподілі повнова-
жень державних органів. 
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Володимир Васильович ПАХОМОВ, 
кандидат юридичних наук, доцент, 
здобувач Сумського державного університету 

ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

Передумовами (факторами), що обумовлюють важливість 
контрольно-наглядової діяльності у сфері земельних відносин є 
низка недоліків, як правового, так і організаційного характеру, 
які призводять до різного роду зловживань, скоєння правопору-
шень, зокрема і кримінальних злочинів. Зазначені та інші недо-
ліки неодноразово були оприлюднення в програмних та концеп-
туальних документах з питань реформування земельних відно-
син в Україні різних органів державної влади (законодавчої, 
виконавчої та судової).  

Аналіз недоліків, які визначені у програмних та концептуа-
льних правових актах з питань реформування земельних відно-
син надав змогу зробити такі висновки: 

1. Їх виявлення стало можливим під час проведення контро-
льно-наглядових заходів різними суб’єктами (державними, са-
моврядними та громадськими) контрольно-наглядової діяльнос-
ті у зазначеній сфері. Адже, будь-яка програма чи концепція фо-
рмується на основі попередньо поданих звітних документів, їх 
обговорення та аналізу, що є однією із форм контрольно-
наглядової діяльності. 

2. Значна кількість невирішених проблем у цій сфері свідчить 
про недієвість контрольно-наглядової діяльності, наслідком чого 
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є: численні факти корупції та хабарництва розміри незаконного 
збагачення від яких є найвищими; зловживання службовим ста-
новищем; непрофесіоналізм у цій сфері, які у комплексі нано-
сять невиправну шкоду як суб’єктам, так і об’єктам земельних 
відносин; обмеження можливостей суб’єктів ринку землі; зрос-
тання недовіри населення до органів, які розпоряджаються зе-
мельними ресурсами. Натомість, варто акцентувати увагу на 
тому, що жоден із проаналізованих вище правових актів не на-
зиває недоліком неналежне здійснення державними, самовряд-
ними та громадськими суб’єктами контрольно-наглядових пов-
новажень у сфері земельних відносин. Вказується лише на нена-
лежній координації контролю з боку державних органів за 
ходом реформи. 

3. До загальних недоліків, які відмічались кожним із вище-
наведених правових актів варто віднести: використання земель-
них ділянок не за цільовим призначенням, нераціонально; недо-
сконалість інвентаризації земель; неврахування соціально-еко-
номічного значення земель; недосконалість системи державного 
управління у сфері використання і охорони земель, а також роз-
поділу повноважень органів державної влади та органів місце-
вого самоврядування, що призводить до дублюванням функцій у 
сфері земельних відносин; недосконалість визначення грошової 
оцінки земель, особливо несільськогосподарського призначення; 
відсутність належного наукового забезпечення земельної реформи. 

4. У переважній більшості правових актів з питань земель-
ної реформи визначення недоліків (проблем) у сфері земельних 
відносин кореспондується із визначенням конкретних заходів 
щодо їх подолання. Натомість, причини, які їх спричинили не 
аналізуються. Винятком лише є Концепція Державної цільової 
програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 
2020 року, в якій не тільки визначені нагальні проблеми, які по-
требують невідкладного вирішення а й охарактеризовано низку 
їх причин. 

5. Недоліки, які мають місце у сфері земельних відносин 
пропонуємо об’єднати у дві групи: 1) правові, що пов’язані із 
неналежним їх правовим забезпеченням; 2) організаційні, що 
пов’язані із неналежним використанням неправових форм дер-
жавного управління. 
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Мету контрольно-наглядової діяльності у сфері земельних 
відносин пропонуємо визначити як забезпечення додержання 
органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами, організаціями і громадянами земе-
льного законодавства України. Щодо поняття «земельне законо-
давство», то під таким пропонуємо розуміти сукупність законо-
давчих та підзаконних актів, які регулюють земельні відносини. 

До завдань контрольно-наглядової діяльності у сфері земе-
льних відносин пропонуємо віднести такі: 

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері охо-
рони та раціонального використання земель; 

2) отримання об’єктивної та достовірної інформації про 
стан дотримання законності у сфері земельних відносин;  

3) забезпечення раціонального та ефективного використан-
ня земельних ресурсів; 

4) запобігання порушенням законодавства України у сфері 
використання та охорони земель, своєчасне виявлення таких 
порушень і вжиття відповідних заходів щодо їх усунення, при-
тягнення винних до відповідальності; 

5) виявлення факторів, що сприяють виникненню недоліків 
у сфері земельних відносин, розроблення заходів щодо їх подо-
лання, а також позитивного досвіду з метою його подальшого 
розповсюдження. 

Необхідною складовою уточнення сутності контрольно-
наглядової діяльності є визначення її системи, до структурних 
елементів якої пропонуємо віднести: її об’єкт та предмет, 
суб’єктів здійснення, засоби (форми та методи) реалізації 

Перш ніж запропонувати власне визначення поняття конт-
рольно-наглядової діяльності у сфері земельних відносин роз-
глянемо її ознаки, до яких пропонуємо віднести: 

1. Має власну мету – забезпечення додержання органами дер-
жавної влади, органами місцевого самоврядування, підприємства-
ми, установами, організаціями і громадянами земельного законо-
давства України та завдання, серед яких: забезпечення реалізації 
державної політики у сфері охорони та раціонального використан-
ня земель; отримання об’єктивної та достовірної інформації про 
стан дотримання законності у сфері земельних відносин; забезпе-
чення раціонального та ефективного використання земельних 
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ресурсів; запобігання порушенням законодавства України у 
сфері використання та охорони земель, своєчасне виявлення та-
ких порушень і вжиття відповідних заходів щодо їх усунення, 
притягнення винних до відповідальності; виявлення факторів, 
що сприяють виникненню недоліків у сфері земельних відносин, 
розроблення заходів щодо їх подолання, а також позитивного 
досвіду з метою його подальшого розповсюдження. 

2. Її об’єктом є всі землі в межах території України; предме-
том – різні види земельних відносин. 

3. Здійснюється державними, самоврядними та громадськи-
ми суб’єктами. 

4. Передбачає наявність у суб’єктів, які її здійснюють одно-
го із трьох видів (груп) повноважень: контрольних, які характе-
рні для державних органів; наглядових, які більше характерні 
для самоврядних та громадських органів та контрольно-
наглядових, які передбачають сукупність контрольних та нагля-
дових повноважень одночасно. 

Вищенаведені ознаки контрольно-наглядової діяльності у 
сфері земельних відносин, які у сукупності вказують на її особ-
ливості дали змогу визначити її як таку, що здійснюється дер-
жавними, самоврядними та громадськими суб’єктами, які наді-
лені різним об’ємом контрольно-наглядових повноважень з ме-
тою забезпечення додержання органами державної влади, 
органами місцевого самоврядування, підприємствами, устано-
вами, організаціями і громадянами земельного законодавства. 

Одержано 01.04.2015 

 
УДК 351.74.08(477) 

Євген Юрійович ПОДОРОЖНІЙ, 
кандидат юридичних наук, 
доцент кафедри адміністративного права та процессу 
Харківського національного університету внутрішніх справ 

ДО ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІДБОРУ  
ДО ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ МВС УКРАЇНИ 

Відбір працівників для органів системи Міністерства внут-
рішніх справ України складає оцінку професійно-важливих осо-
бистісних, ділових і моральних якостей кандидатів на вакантні 
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посади за тими чи іншими відомчими професійними видами 
службово-трудової діяльності особового складу. Практика свід-
чить, що комплектуючі органи остаточно ще не засвоїли необ-
хідність використання науковообґрунтованих і законодавчих 
критеріїв підбору персоналу для ОВС України. В зазначених 
органах система професійного відбору по-справжньому тільки 
встановлюється. Сьогодні відбір здійснюється на підставі не по-
зитивних показників, тобто якостей кандидата, наявність яких 
дозволить йому успішно оволодіти професією, а протипоказань, 
тобто виявлення тих якостей особистості, котрі не дозволяють 
працювати в міліції за обраною професією. Такі чинники вияв-
ляються за допомогою медичних, у тому числі психофізіологіч-
них показників [1, с. 153]. 

Складність системи професійної орієнтації та професійного 
відбору до органів внутрішніх справ полягає в тому, що необ-
хідно враховувати специфіку професійної діяльності працівни-
ків міліції. Вони, зокрема, повинні відповідати підвищеним ви-
могам до стану здоров’я. Це обумовлюється тим, що їм нерідко 
приходиться нести службу у несприятливих погодних умовах, в 
будь який час доби, долаючи психічний і фізичний опір право-
порушників, а також під впливом інших емоційних і фізичних 
навантажень. З метою виявлення цих якостей, а також загально-
го стану здоров’я кандидати на службу в органи внутрішніх 
справ проходять психофізіологічне обстеження у військово-
лікарських комісіях. Крім певного комплексу професійних, ді-
лових і моральних якостей кандидати на службу в ОВС повинні 
володіти бездоганним минулим, доброю репутацією, мати доб-
ропорядне в правовому відношенні оточення (родичів, знайомих 
і близьких) [2, с. 18]. Саме це пояснює необхідність удоскона-
лення системи професійного відбору на навчання у вищих на-
вчальних закладах МВС України для подальшої підготовки. 

У практиці профвідбору спеціалісти застосовують не менше 
20 різноманітних методів оцінки кандидатів, умовно розподіля-
ючи їх на три групи. Перша група – це методи описового харак-
теру. Вони висвітлюють якості кандидатів з кількісного їх ви-
словлення: біографічний, система довільних усних і письмових 
характеристик, еталонний (коли обирають за визначеними пока-
зниками найкращих кандидатів і порівнюють з ними решту), 
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матричний (порівнюють фактичні якості кандидатів з набором 
якостей, що необхідні) та ін. Друга група містить методи, в яких 
використані як описовий принцип, так і якісні вимірювачі: ме-
тоди тестування, підсумованих оцінок (коли експерти визнача-
ють наявність у кандидатів тих чи інших якостей і присвоюють 
їм бали) тощо. Третя група – це методи, засновані на кількісних 
показниках оцінки ділових якостей: методи рангового порядку 
(керівник розташовує оцінюваних осіб за порядком від найкра-
щого до найгіршого), парних порівнянь, заданої бальної оцінки, 
коефіцієнтної оцінки рівня ділових якостей (він заснований на 
системі коефіцієнтів, що вимірюють як окремі якості, так і їх 
сукупність) [3, с. 167–169]. 

Приділяючи увагу особистим характеристикам претенден-
тів, які мають бажання служити в органах внутрішніх справ, 
слід звернути увагу на індивідуально-психологічні параметри 
кандидатів, рівень фізичної підготовки та соціально-правової 
адаптації, системи їх ціннісних орієнтацій та повноти уявлень 
про професію правоохоронця і труднощі, пов’язані з особливос-
тями служби. Як наслідок, виникає необхідність більш відпові-
дального ставлення до процесу організації відбору працівників 
для роботи в системі органів внутрішніх справ, сприяння їх по-
дальшому професійному становленню та самовизначенню. 

Окрім того до кандидатів на службу в ОВС повинні 
пред’являтись вимоги, які можна кваліфікувати у таких рівнях 
професійної моделі: по-перше, вимоги, що ставить суспільство 
перед працівниками органів внутрішніх справ; по-друге, вимоги, 
що ставить система МВС України. Майбутній працівник міліції 
повинен бути стійким, чесним, непідкупним, справедливим, 
мужнім і висококультурним. Ці вимоги відносяться не тільки до 
ділових якостей кандидата. Таким він повинен бути і поза служ-
бовим часом, репутація кандидата, його минуле повинні бути 
бездоганними. Ці вимоги переліченні у Присязі та основних но-
рмативних документах МВС; по-третє, вимоги, що ставить про-
фесія: добра вибіркова пам’ять, уважність, розвинуте мислення 
та уява, емоційна стійкість, вольові якості; по-четверте, вимоги, 
що ставить конкретна спеціальність: одні – до кандидата у карний 
розшук, другі – у дільничні інспектори, треті – у ДАІ [4, с. 40].  



Актуальні проблеми адміністративно-правового забезпечення  
діяльності органів внутрішніх справ України. Харків, 2015 

 173 

Під час відбору, вивчення та прийняття громадян на служ-
бу, важливе значення має виявлення мотиваційного ядра вибору 
професії правоохоронця. Ще К. Маркс наголошував, що «… по-
милки стосовно наших здібностей до конкретної професії – це 
помилки, які помщаються за себе, і якщо вони навіть не зустрі-
чають осудження з боку зовнішнього світу, то спричинюють 
нам більш страшні муки, ніж ті, які може викликати зовнішній 
світ» [5, с. 392]. 

За даними психологічних досліджень при застосуванні мо-
тиваційного критерію у відборі, кількість відрахованих із вищо-
го навчального закладу студентів зменшується у 1,5–2 рази. Пі-
двищується й успішність навчання. Ті, хто мав більш високі ре-
зультати на вступних іспитах, але не мав достатньо сильної та 
стійкої мотивації, зазвичай успішно оволодівають програмою 
першого курсу (коли вивчаються загальноосвітні дисципліни). 
Але на наступних курсах у них спостерігається тенденція погі-
ршення результатів навчання. Інший стан у студентів з сильною 
та стійкою мотивацією. Якщо на першому курсі вони не завжди 
досягають відмінних результатів, то на другому та третьому ку-
рсах (коли починають глибоко вивчати спеціальні дисципліни) 
вони мають більший успіх у навчанні, ніж перші [6, с. 4, 5]. От-
же детальне вивчення мотивів, якими керувався кандидат під 
час вибору професії працівника міліції дозволить, ще на етапі 
відбору відсіяти громадян, які не принесуть значної користі сус-
пільству працюючи в ОВС. 

Таким чином, першим етапом формування професійного 
ядра органів внутрішніх справ є формування конкурентного се-
редовища та якісний відбір кандидатів на службу в міліції. Для 
чого необхідно, перш за все, створити такі умови при яких кіль-
кість бажаючих буде значно перевищувати кількість вакантних 
місць, що створить конкурентне середовище та достатньо висо-
ку конкуренцію серед кандидатів на службу. Для цього служби 
профорієнтаційної роботи повинні задовольняти потреби моло-
ді, що вагається, або не може безпосередньо звернутись до від-
ділу по роботі з персоналом для отримання об’єктивної інфор-
мації про вакантні місця та про службу, а також постійно взає-
модіяти з засобами масової інформації з метою залучання як 
найбільше громадян до праці в органах внутрішніх справ.  
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В той же час при відборі кандидатів на службу особливу 
увагу слід приділяти мотивації кожного кандидата до служби в 
ОВС. Це дозволить в майбутньому уникнути плинності кадрів, 
та забезпечить органи внутрішніх справ працівниками, які ма-
тимуть стійку мотивацію до праці і постійно підвищуватимуть 
рівень свого професіоналізму. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ЗАГАЛЬНИХ СУДІВ  
В УКРАЇНІ В РАМКАХ ВІДНОВЛЕННЯ ДОВІРИ  

ДО СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 

Відновлення довіри до судової влади в Україні є необхід-
ною передумовою підвищення ефективності та результативності 
діяльності окремих судів та судової системи в цілому, а також 
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належного здійснення правосуддя в Україні. З моменту набуття 
Україною незалежності надзвичайно важливим завданням є 
удосконалення діяльності судів та покращення іміджу суддів, 
формування образу непідкупного, незалежного, неупереджено-
го, справедливого, об’єктивного та чесного служителя Феміди. 

Доцільність оновлення правових засад реформування судо-
вої системи з метою відновлення довіри до судової влади в 
Україні за умов політичних та економічних змін в країні є без-
заперечною. Так, 8 квітня 2014 року прийнято закон України 
№ 1188-VII «Про відновлення довіри до судової влади в Украї-
ні», який визначає правові та організаційні засади проведення 
спеціальної перевірки суддів судів загальної юрисдикції як тим-
часового посиленого заходу з використанням існуючих проце-
дур розгляду питань про притягнення суддів судів загальної 
юрисдикції до дисциплінарної відповідальності і звільнення з 
посади у зв’язку з порушенням присяги з метою підвищення ав-
торитету судової влади України та довіри громадян до судової 
гілки влади, відновлення законності і справедливості [1]. Аналі-
зуючи цей правовий акт, можна, нажаль, зробити висновок, що 
перевірка суддів місцевих загальних судів проводиться здебіль-
шого лише в її політичному аспекті. Відповідно до ч. 1 ст. 3 цьо-
го Закону суддя місцевого загального суду підлягає перевірці у 
разі прийняття ним одноособово або у колегії суддів рішень про 
обмеження прав громадян, обрання запобіжних заходів, накла-
дення адміністративних стягнень, про надання дозволу на про-
ведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшу-
кових) дій під час проведення політичних акцій у період з 21 
листопада 2013 року, а також у справах, пов’язаних з проведен-
ням виборів до Верховної Ради України сьомого скликання. У 
таких випадках на нашу думку, прийняття певного, в тому числі 
неправомірного, рішення конкретним суддею було можливим за 
умови здійснення відповідного націленого адміністративного 
впливу, який, вірогідно, і має бути встановлений Тимчасовою 
спеціальною комісією з перевірки суддів судів загальної юрис-
дикції [2], діючою в рамках Вищої ради юстиції. Крім того, про-
водиться перевірка щодо суддів, які одноособово або у колегії 
суддів розглядали справу або ухвалили рішення з допущенням 
порушень Конвенції про захист прав людини і основоположних 
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свобод, констатованих у рішенні Європейського суду з прав лю-
дини (ч. 2 ст. 3 вказаного Закону [1]).  

Слід звернути увагу, що відновлення довіри до судової вла-
ди в Україні передбачає, передусім, викоренення корупції в міс-
цевих загальних судах (особливо при розгляді майнових справ), 
а не тільки викоренення адміністративного впливу на судову 
владу в Україні. 

Недостатньо продуманою, на нашу думку, є процедура пе-
ревірки суддів місцевих загальних судів лише за заявою (ч. 2 
ст. 2 вказаного Закону), оскільки це обмежує діяльність Тимча-
сової спеціальної комісії щодо всебічної та повної перевірки су-
ддів місцевих загальних судів. А наявність у складі комісії п’яти 
членів з числа суддів у відставці (ч. 4 ст. 4 Закону), представни-
ків громадськості, які є громадянами України та мають вищу 
юридичну освіту, призначених Урядовим уповноваженим з пи-
тань антикорупційної політики та Верховною Радою України  
(ч. 5 ст. 4 Закону) належним чином не унеможливлює вплив ви-
конавчої влади на судову владу, який не повинен застосовува-
тись та повинен бути усунений. 

Одночасно із законом України «Про відновлення довіри до 
судової влади в Україні» від 08.04.2014 також прийнято закон 
України «Про очищення влади» від 16.09.2014 № 1682-VII [3], 
норми якого визначають правові та організаційні засади прове-
дення очищення влади (люстрації) для захисту та утвердження 
демократичних цінностей, верховенства права та прав людини в 
Україні. Так, відповідно до ч. 2 ст. 1 закону України «Про очи-
щення влади» очищення влади (люстрація) здійснюється з ме-
тою недопущення до участі в управлінні державними справами 
осіб, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали 
заходи (та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на узурпацію 
влади Президентом України Віктором Януковичем, підрив ос-
нов національної безпеки і оборони України або протиправне 
порушення прав і свобод людини, в тому числі щодо професій-
них суддів (п. 4 ч. 1 ст. 2 Закону). 

Таким чином, необхідно звернути увагу, що на сьогодні фа-
ктично існують два закони про «люстрацію» суддів, які з деяких 
питань є тотожними та доповнюють один одного стосовно подій 
Революції Гідності у 2013–2014 роках. Відтак, Венеціанською 
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комісією у своєму проміжному висновку від 16.12.2014, наданому 
після розгляду закону України від 16.09.2014 № 1682-VII «Про 
очищення влади» 16.12.2014 [4], було встановлено, що судова 
система в Україні вже є об’єктом люстраційних заходів відповід-
но до закону «Про відновлення довіри до судової системи», а лю-
страція суддів повинна бути врегульована лише одним законом. 

Скасування або заміна закону України від 08.04.2014 «Про 
відновлення довіри до судової влади в Україні» законом Украї-
ни від 16.09.2014 «Про очищення влади» не вбачається нами 
конструктивним, оскільки жоден з них не містить дієвої системи 
вдосконалення діяльності судової системи в Україні взагалі та 
місцевих загальних судів зокрема. У той же час адміністративне 
законодавство повинно містити вдосконалену процедуру пере-
вірки суддів, дієві важелі, які б дозволили викоренити корупцію 
та не допустити політичний вплив при відправленні правосуддя, 
процедуру притягнення суддів до відповідальності та ефектив-
ний механізм відбору та прийняття професійних суддів на робо-
ту. Діяльність Тимчасової спеціальної комісії має бути продов-
жена, але потребує вдосконалення її склад та процедура переві-
рки суддів (протягом трьох років та без окремої заяви), задля 
виключення можливості адміністративного впливу на неї, як  це 
було запропоновано у проекті закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 
механізму відновлення довіри до судової влади» № 1881 від 
29.01.2015 [5]. 

Отже, відновлення довіри до судової влади в Україні потре-
бує триваючої, кропіткої, постійної та вдосконаленої роботи 
особливо щодо нормативно-правового забезпечення перевірок 
щодо суддів місцевих загальних судів. 
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ СУДОВИХ 
РОЗПОРЯДНИКІВ 

Відповідно до ст. 130 Конституції України держава взяла на 
себе обов’язок щодо забезпечення, зокрема, належних умов для 
функціонування судів [1]. Не викликає сумніву, що однією із 
основоположних серед наведених вище умов виступає умова 
щодо підтримки додержання виконання встановлених під час 
здійснення судового процесу правил, а також забезпечення ви-
конання рішень головуючого в судовому засіданні. Задля вико-
нання вищезазначеного завдання було спеціально створено слу-
жбу судових розпорядників.  

Основним нормативно-правовим актом, у відповідності до 
якого побудована діяльність усіх державних органів та їх поса-
дових осіб, безумовно, виступає Конституція України від 28 че-
рвня 1996 року, в якій, як ми зазначали вище, встановлено, що 
держава забезпечує належні умови для функціонування судів і 
діяльності суддів [1]. Більш детально правові засади організації 
судової влади розкрито в законі України «Про судоустрій і ста-
тус суддів» від 7 липня 2010 року. Так, відповідно до ч. 9 ст. 149 
вищенаведеного нормативно-правового акта до штату апарату 
судів загальної юрисдикції входять, зокрема, судові розпоряд-
ники. Більш того, питанню служби судових розпорядників при-
свячена ст. 153 зазначеного Закону, в якій встановлено, що  
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в кожному суді діє служба судових розпорядників. Судові роз-
порядники забезпечують додержання особами, які перебувають 
у суді, встановлених правил, виконання ними розпоряджень го-
ловуючого в судовому засіданні. Судові розпорядники призна-
чаються на посаду та звільняються з посади керівником апарату 
відповідного суду. Також закріплено, що правовий статус судо-
вого розпорядника як працівника апарату суду визначається за-
коном України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. [3]. 

Більш того, правові засади діяльності судових розпорядни-
ків визначено на рівні процесуального законодавства. Так, від-
повідно до ст. 255 Кодексу України про адміністративні право-
порушення в справах про адміністративні правопорушення про-
токоли про правопорушення мають право складати, зокрема, 
судові розпорядники [4]. Разом із тим безпосередні завдання, 
виконання яких покладено на судового розпорядника, розкри-
ваються в положеннях Цивільного процесуального кодексу 
України від 18 березня 2004 року [5], Кодексу адміністративно-
го судочинства України від 6 липня 2005 року [6] та Криміналь-
ного процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року 
[7]. Слід наголосити на тому, що вищенаведені положення про-
цесуального законодавства мають майже аналогічний зміст і 
зазначають, що судовий розпорядник є учасником відповідного 
(цивільного, адміністративного, кримінального) процесу. Також 
у контексті досліджуваного питання необхідно звернути увагу 
на ще один процесуальний законодавчий акт – Господарський 
процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 року, який 
визначає правові засади діяльності господарських судів [8]. У 
вищенаведеному нормативно-правовому акті немає жодної зга-
дки про судових розпорядників. Отже, на нашу думку, дивля-
чись на те, що судовий розпорядник як учасник відповідного 
(адміністративного, цивільного, господарського, кримінального) 
процесу в кожному з них виконує аналогічні функції, необхід-
ним є внесення змін до процесуального законодавства в частині 
впорядкування переліку завдань, які виконує судовий розпоряд-
ник. При цьому Господарський процесуальний кодекс необхідно 
доповнити відповідною нормою, яка б визначала правові засади 
діяльності судового розпорядника як учасника господарського 
процесу.  
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Більш детально питання, пов’язані з діяльністю судового 
розпорядника, розкрито на підзаконному нормативно-правовому 
рівні. При цьому, серед недоліків вищенаведених нормативно-
правових актів слід виділити їх застарілість та неузгодженість з 
іншими законодавчими актами. Як приклад, можна навести по-
силання в таких актах на норми вже не чинного закону України 
«Про судоустрій» від 7 лютого 2002 року та посилання на нор-
мативно-правові акти підзаконного характеру, що також втрати-
ли чинність. Окрім цього, серед недоліків варто назвати велику 
кількість підзаконних нормативно-правових актів, що визнача-
ють правові засади діяльності судових розпорядників. Вищена-
ведені недоліки правового регулювання діяльності судових роз-
порядників безумовно ускладнюють сприйняття законодавства, 
приводять до плутанини та негативним чином впливають на ро-
боту всієї служби в цілому. На нашу думку, вирішення вищена-
веденої проблеми можливо шляхом прийняття єдиного норма-
тивно-правового акта, який би слугував основоположною пра-
вовою засадою діяльності служби судових розпорядників – 
закону України «Про службу судових розпорядників». 

Таким чином, з огляду на вищенаведене можна дійти висно-
вку, що належне визначення правових засад діяльності судових 
розпорядників є однією з основоположних умов ефективного 
функціонування служби судових розпорядників у цілому. При 
цьому, серед нагальних проблем, що належить вирішити задля 
виконання такого завдання, є узгодження положень процесуаль-
ного законодавства в частині визначення правового статусу су-
дового розпорядника, скасування більшості підзаконних норма-
тивно-правових актів та прийняття закону України «Про службу 
судових розпорядників», що слугував би основоположною пра-
вовою засадою діяльності судових розпорядників. 
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РОЛЬ ТА МІСЦЕ АДМІНІСТРАТИВНОГО РОЗСУДУ  
У ПРОЦЕСІ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ:  

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

Щоденно за допомогою правозастосовчої діяльності вирі-
шується безліч управлінських справ і реалізуються численні фу-
нкції управління. Застосування права суттєво впливає на право-
ве регулювання суспільних відносин. В процесі застосування 
норми права до конкретної ситуації (випадку) на остаточне при-
йняття рішення значний вплив справляє орган, який цю норму 
застосовує. Встановлення і оцінка факту, з яким норма пов’язує 
виникнення певних правовідносин, залежить від ряду чинників, 
як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру.  

В нормі права не можливо передбачити всіх життєвих випа-
дків і обставин. Тому вона залишає певний простір, який має 

заповнити орган, який застосовує норму. При цьому орган  
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повинен брати до уваги загальний погляд на значення певних 
понять, мету якої він має досягти, і нарешті на засади здорового 
глузду [1, с. 30]. Цей момент суб’єктивізму правозастосовчого 
органу і породжує проблему застосування норм права. Правова 
неврегульованість та велика кількість варіантів дій посадової 
особи – основні фактори, які впливають на здійснення коруп-
ційних діянь та порушень прав і свобод громадян. 

Одним з аспектів наукового вивчення цієї проблеми являєть-
ся детальне дослідження застосування адміністративного розсуду 
в діяльності посадових осіб та механізму його реалізації. 

В сучасних літературних джерелах інститут  вільного розсу-
ду трактується вченими-адміністративістами як адміністратив-
ний розсуд [1, с. 32].  

Під адміністративним розсудом варто розуміти оцінку фак-
тичних обставин, підстави (критерії) якої не закріплені в право-
вих нормах досить повно чи конкретно, і яку здійснює орган 
(посадова особа) під час вибору в межах, що допускаються нор-
мативними актами, оптимального варіанта рішення конкретного 
управлінського питання [2, с. 5]. 

В умовах правової держави адміністративний розсуд завжди 
носить правовий характер, являється правовим розсудом. Так, 
наприклад, Д. М. Бахрах і А. Т. Боннер вважають, що розсуд має 
місце там, «де немає моделі поводження, де потрібно діяти не 
тільки за законом, а відповідно до обстановки» [3, с. 20]. Подіб-
ного роду зауваження породжують враження, що область адмі-
ністративного розсуду – область неправова, вільна від нормати-
вної регламентації. Насправді ж свавілля і розсуд тому і проти-
стоять один одному, що останнє спирається на відповідну 
нормативну основу. 

Щоб детальніше розібратися в процесі реалізації адмініст-
ративного розсуду – потрібно, по-перше, розглянути механізм 
його застосування. 

Так В. Н. Кудрявцев і В. П. Казимирчук підкреслюють, що 
«вихідним елементом правореалізації є два феномени: юридична 
норма і соціальна ситуація, до якої вона безпосередньо відно-
ситься…. Наявність двох компонентів – норми і соціальної си-
туації – викликає ланцюжок організаційних (якщо мова йде про 
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установу) і психологічних (якщо діє посадова чи особа громадя-
нин) подій: оцінка ситуації, аналіз норми, зіставлення приписів 
норми з інтересами і мотивами суб’єкта, прогнозування наслід-
ків застосування (чи незастосування) норми, нарешті, ухвалення 
рішення і дія (бездіяльність), що відповідає нормі чи суперечить 
їй» [4, с. 85]. 

Другий аспект, який має бути дослідженний, є правовий ре-
жим діяльності державних органів та посадових осіб. Вже давно 
в юридичній літературі, одержали поширення дві формули, що 
мають відношення до особливостей права: перша – дозволено 
все, крім забороненого; друга – заборонено все, крім дозволено-
го [5, с. 103]. С. С. Алєксєєв виділяє три основні режими право-
вого регулювання: загальнодозвільний (загальнодопустимий), 
загальнозабороний (дозвільний) та режим виключень. Нас ціка-
вить загальнозабороний (дозвільний) режим, так як це режим 
діяльності державних органів та посадових осіб. Його сутністю 
є: заборонено все, крім дозволеного. Тобто, посадові особи ді-
ють тільки в межах встановлених правовою нормою. 

Слід зазначити, що найбільшою мірою воля правозастосу-
вача виявляється в з’ясуванні обставин справи і правового об-
ґрунтування його рішення. На стадії установлення фактичних 
обставин справи вирішальне значення мають ті обставини (да-
ні), з якими норма права зв’язує ті чи інші юридичні наслідки, 
тобто гіпотетично визначається правова норма, що підлягає за-
стосуванню, і здійснюється орієнтування на її приписи, що ви-
ступають у ролі юридичних фактів чи необхідних елементів фа-
ктичного складу. Так само вивчаються і враховуються фактичні 
обставини, що мають для юридичної оцінки розглянутого випа-
дку опосередковане значення, але істотні для вироблення пра-
вильного рішення в межах, передбачених відповідної нормою. 

Викладене дозволяє зробити висновок, що адміністративний 
розсуд існує і діє як юридичне явище. Він носить правовий ха-
рактер – і цим відрізняється від свавілля. Основною проблемою 
є максимальне звуження меж адміністративного розсуду, та 
отримання в законодавстві чіткого нормативногого закріплен-
ня. Саме це, захистить громадян від порушення їх прав та сво-
бод. На закінчення хотілося б відзначити, що проблема розсуду 
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правозастосовчого суб’єкта дуже складна й одночасно актуа-
льна, тому що її рішення дозволить зробити правозастосування 
більш ефективним.  
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ІНОЗЕМЦІВ ЗА ПОРУШЕННЯ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ 

ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

Розглянувши проблему застосування до іноземців адмініст-
ративно-правової відповідальності у сфері безпеки дорожнього 
руху в Україні та проаналізувавши сучасний стан правозастосо-
вної діяльності у цій сфері працівники Державтоінспекції свід-
чать про відсутність адміністративно-правового механізму щодо 
застосування до іноземців заходів стягнення за порушення пра-
вил безпеки дорожнього руху на території України. 

Проведено аналіз вітчизняного та міжнародного законодав-
ства щодо притягнення до адміністративної відповідальності 
іноземців, та запропоновано рід змін та доповнень у вітчизняне 
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законодавство, які суттєво вплинуть на покращення ситуації у 
цій сфері. 

У сучасних умовах від рівня розвитку виробництва автомо-
більного транспорту, ступеня безпеки його руху автошляхами 
значною мірою залежить успішність реалізації соціально-
економічних програм нашої країни, стратегічного курсу на інте-
грацію України до Європейського Союзу. Створення транспорт-
них транснаціональних коридорів, які будуть проходити через 
Україну, що стимулює подальший розвиток автотранспорту. 
Однак ці процеси мають і негативний характер – зростання кі-
лькості дорожньо-транспортних пригод за участі іноземців, кі-
лькість яких постійно збільшується, у зв’язку із налагодженням 
України стосунків із країнами Євросоюзу та світу. В майбут-
ньому нашу країну очікує Євробаскет, який зацікавить великий 
потік іноземців, щоб відвідати нашу країну. 

Питання адміністративної деліктоздатності іноземців тією 
чи іншою мірою висвітлені у працях В. Колпакова, О. Кузьмен-
ко [3], О. Малиновської [4], В. Новіка [5], Ю. Тодики [6] та ін-
ших вчених. У зв’язку з цим, безумовно, існує потреба в подаль-
шому обґрунтованому вивчені цього питання, виробленні теоре-
тичних і практичних положень щодо вдосконалення механізму 
притягнення до відповідальності іноземців. Перш за все слід 
звернути увагу на коло нормативно-правових актів, що регулю-
ють суспільні відносини між працівниками ДАІ та іноземцями у 
випадку порушення останніми чинних норм, правил та стандартів 
у сфері БДР. На сьогодні такі норми містяться лише у КУпАП, 
законі України «Про правовий статус іноземців та осіб без гро-
мадянства», та наказі МВС України № 77-2009. Безпосередньо, 
чинні законодавчі норми регулюють деякою мірою і правовий 
статус іноземців на території України. Але із практичною реалі-
зацією адміністративних приписів, правозастосовною діяльніс-
тю виникає проблема, пов’язана із прогалинами та колізіями. 

Так, ст. 16 КУпАП визначає, що іноземці та особи без гро-
мадянства підлягають адміністративній відповідальності на за-
гальних підставах. Це свідчить про те, що жоден іноземний гро-
мадянин не може заволіктися відповідальності у разі порушення 
норм адміністративного законодавства. Більше того, у ст. 24 
КУпАП законодавець ввів спеціальний вид адміністративного 
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стягнення такий як «видворення за межі України іноземців та 
осіб без громадянства». Але у той же час, законодавець не поту-
рбувався про внесення відповідних змін у санкції статей Кодек-
су та іншого законодавства такого виду відповідальності як «ви-
дворення за межі України іноземців та осіб без громадянства». 
Але у той же час, законодавець не потурбувався про внесення 
відповідних змін у санкції статей Кодексу та іншого законодав-
ства такого виду відповідальності як «видворення за межі Укра-
їни». Тому слід цілком погодитися із В. К. Колпаковим в тому, 
що законодавець взагалі не дійшов до однозначного вивчення 
адміністративного стягнення. З одного боку, він включив дану 
норму у ст. 24 «Види адміністративних стягнень», а з іншого, не 
включив до переліку цих самих стягнень. Більше того, жодна зі 
статей особливої частини КУпАП такого стягнення не передба-
чає. На відміну від вітчизняного КУпАП у Кодексі РФ про адмі-
ністративні правопорушення у Розділі 3, статті 3.2 «Види адмі-
ністративних стягнень» визнано адміністративне видворення за 
межі РФ іноземця як вид стягнення, а й у ст. 3.10 «Адміністра-
тивне видворення за межі РФ іноземного громадянина чи особи 
без громадянства» надане чітке визначення цієї процедури, а 
також суб’єктів, що приймають рішення про накладання такого 
стягнення. Важливо, що такими суб’єктами законодавство РФ 
визначає не тільки суд, як єдиний орган уповноважений на при-
йняття рішення про процедуру видворення, а й «відповідна по-
садова особа, у випадку скоєння адміністративного правопору-
шення при в’їзді на територію РФ». Проаналізувавши все, було 
б доцільно надання уповноваженим особам такого спеціального 
права щодо вирішення питання про накладання стягнення у ви-
гляді видворення за межі України є цілком обґрунтованим, оскі-
льки суди з практичної точки зору не можуть здійснити свої по-
вноваження у всіх випадках накладання видворення. Це пов’я-
зано здебільшого із короткостроковим терміном перебування 
іноземця на території країни. До того ж, відповідно КУпАП 
(ст. 25), видворення за межі України не може застосовуватися 
як вид додаткового стягнення поряд, наприклад, із штрафом – 
основним стягненням, що впливало б на мотивацію правопо-
рушника – іноземця сплатити штраф в обов’язковому порядку. 
З огляду на це маємо пропозиції щодо внесення до КУпАП 
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аналогічної статті за Кодексом РФ про адміністративні право-
порушення, адже за таких умов іноземець, що порушив Закон на 
території України, стовідсотково підпаде під відповідальність, 
яку буде накладати посадова особа уповноваженого органу на 
кордоні України. 

На прикладі вчинення іноземцем порушень Правил дорож-
нього руху це дуже яскраво відслідковується, оскільки виконати 
постанову про накладання адміністративного стягнення (а це зде-
більшого штраф) дуже важко. Це пояснюється тим, що складання 
протоколу працівником ДАІ на іноземного громадянина на місці 
вчинення правопорушення не є запорукою його виконання, адже 
штраф сплачується не на місці, а в установу банку у п’ятнадця-
тиденний денний термін як передбачено ст. 307 КУпАП. А за цей 
термін іноземець встигає уникнути відповідальності, виїхавши 
до країни свого мешкання. У такій ситуації складений протокол 
про адміністративне правопорушення вважається невиконаним, 
направляється до Державної виконавчої служби для примусово-
го стягнення, і залишається там, створюючи проблемні ситуації, 
коли будь-який іноземний громадянин, розуміючи безпорад-
ність працівників ДАІ в Україні, зміг би уникнути відповідаль-
ності, пропонуємо внести певні зміни до чинного КУпАП у час-
тині, перш за все, розширення компетенції та надання спеціаль-
них повноважень керівникам (заст.) та командирам (заст.) ДАІ 
щодо прийняття рішень відносно притягнення до відповідально-
сті іноземців та накладання на них стягнень у сфері безпеки до-
рожнього руху – до ст. 222 КУпАП. По-друге, внести зміни до 
статті КУпАП «Строки виконання штрафу», де зазначити: 
«штраф, що накладений на іноземця, або особу без громадянства 
повинен бути сплачений протягом однієї доби з моменту вине-
сення відповідної постанови». Така процедура забезпечить та 
результативне виконання постанов, що накладаються працівни-
ками ДАІ, оскільки особа з іноземним громадянством буде зо-
бов’язана сплатити штраф у короткий термін, тим самим це ста-
не гарантією реалізації принципу «невідворотності покарання». 
По третє, я пропоную внести зміни і до статті 265-2 «Тимчасове 
затримання транспортного засобу на спеціальний майданчик», а 
саме додати її такими словами: «У випадку складання протоколу 
про адміністративне правопорушення у сфері БДР щодо іноземця 
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обов’язковому тимчасовому затриманню підлягає транспортний 
засіб до виконання постанови про накладання адміністративного 
стягнення за вчинене правопорушення. Транспортний засіб збе-
рігається на спеціальному майданчику у цьому випадку безкош-
товно протягом 3-х годин, подальше надання послуг за збері-
гання визначається Кабінетом Міністрів України». Таким чи-
ном, такий захід повністю реалізує своє призначення – 
забезпечить впровадження, та виконання постанови про накла-
дання адміністративного стягнення. 

Отже, із вищесказаного можна зробити висновок про те, що 
процедура притягнення іноземців до адміністративної відпові-
дальності за правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху 
потребує суттєво вдосконалення та впорядкування. Необхідною 
умовою для покращення правозастосовної діяльності працівни-
ків Державтоінспекції, пов’язаною із складанням адміністратив-
них справ відносно іноземців, має бути внесення відповідних 
змін та доповнень у законодавчі акти, що регулюють ці питання.  
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ УТВОРЕННЯ 
В УКРАЇНІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

Необхідність реформування системи органів внутрішніх 
справ не викликає сумнівів у жодної людини, як у громадян, так 
і у самих працівників цієї системи. Наявність декількох варіан-
тів зареєстрованих законопроектів свідчить про те, що законо-
творці також намагаються привести систему до ладу. Однак, на 
наш погляд, ці намагання, в основному, є ситуативними, не сис-
темними, суперечливими та не відповідають положенням, які 
було сформульовано у КОНЦЕПЦІЇ першочергових заходів ре-
формування системи МВС та СТРАТЕГІЇ розвитку ОВС України. 

На теперішній час у Верховній Раді України зареєстровано 
проект закону «Про Національну поліцію» № 1692 від 
12.01.2015 [1], проект закону «Про поліцію і поліцейську діяль-
ність» № 1692-1 від 27.01.2015 [2] та проект закону «Про Націо-
нальну поліцію» № 10688 від 25.12.2014 [3]. 

На жаль, жодний з проектів законів неможливо назвати ос-
таточним, хоча б у рамках перспективно-теоретичного бачення 
самої поліцейської системи в країні, тим більш, що механізм її 
впровадження у законопроектах не прописаний. Більш детально 
хотілось би зупинитися на деяких спірних моментах одного з 
них. 

1. Так, у проекті Закону № 1692 збережена функція і за-
вдання поліції щодо охорони майна та об’єктів, у тому числі на 
договірних засадах. В той же час відповідно до ст. 15 проекту 
Закону передбачено повноваження щодо надання юридичним і 
фізичним особам дозволів на здійснення охоронної діяльності та 
контролю за їх діяльністю. Недобросовісна конкуренція, де один 
з конкурентів  буде мати право контролю над іншим, призведе 
до конфлікту інтересів, а можливо, і до проявів корупції. 

Така ситуація є неприпустимою, крім того, право щодо на-
дання поліцією комерційних охоронних послуг суперечить  
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положенням Стратегії розвитку ОВС України, але це, в свою 
чергу, також є спірним положенням. Ми вважаємо, що ліквіда-
ція державної служби охорони є недоцільною за різними причи-
нами, які вже називались (оперативність реагування за виклика-
ми громадян, максимальне розкриття злочинів, високий ступінь 
довіри населення). 

Тому, на наш погляд, було б доцільніше залишити за поліці-
єю право здійснювати на договірних засадах охорону об’єктів 
недержавної форми власності та фізичних осіб, а повноваження 
щодо надання дозволів на здійснення такої діяльності та конт-
рольні функції передати іншим державним органам. 

2. Стаття 5 проекту Закону пропонує основними критеріями 
оцінки діяльності  Національної поліції вважати:  

– громадську думку щодо повноти та якості виконання  На-
ціональною поліцією своїх завдань; 

– стан забезпечення громадської безпеки та правопорядку з 
урахуванням статистичних показників правоохоронної діяльності.  

Тобто, так званий «критерій показників» в оцінки діяльності 
майбутньої поліції залишається від «недосконалої міліції», до 
того ж, на жаль, механізм вимірювання громадської думки щодо 
якості виконання поліцією своїх завдань в проекті не визначено. 

3. Обов’язки та права сформульовано досить детально, пе-
редбачено 38 пунктів обов’язків та 49 пунктів прав, але їх необ-
хідно аналізувати (оскільки у проекті збережено повноваження 
ветеринарної, транспортної, дорожньої міліції у т.ч. щодо реєст-
рації та обліку транспортних засобів, приймання іспитів на право 
керування транспортними засобами, видачі документів тощо) та 
привести у відповідність до основних положень КОНЦЕПЦІЇ ос-
новних заходів реформування МВС та СТРАТЕГІЇ розвитку ОВС 
України, якщо прийняти їх за відправну точку реформування. 

4. Необґрунтованим вбачається занадто загальне формулю-
вання права поліції отримувати від підприємств, установ, орга-
нізацій (незалежно від форм власності) та об’єднань громадян за 
письмовим запитом керівника відомості (у тому числі ті, які є ко-
мерційною таємницею), що є необхідними для перевірки заяв і 
повідомлень про злочини (п. 20 ч. 1 ст. 16 законопроекту). Вважає-
мо, що отримання таких відомостей є допустимим лише у рамках 
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кримінального провадження. Це ж саме стосується отримання 
персональних даних громадян (п. 20 ч. 1 ст. 16 законопроекту). 

5. Наявність у проекті Закону розділу ІV «Заходи державно-
го примусу, що застосовуються національною поліцією, та гара-
нтії особистої безпеки озброєного працівника національної по-
ліції» ми вважаємо цілком доцільним. 

Але цей розділ виписаний не досконало, поняття державно-
го примусу не розкрито. Автор обмежився десятком видів захо-
дів, які у своїй сукупності навіть на складають структуру адмі-
ністративного примусу, не говорячи про інші види державного 
примусу. Крім того, стаття 17 зазначає, що «Національна поліція 
може застосовувати заходи державного примусу на підставах та 
у порядку, передбачених цим Законом … Інші види засобів дер-
жавного примусу … можуть бути покладені на Національну по-
ліцію тільки законом про внесення змін та доповнень до цього 
Закону». Але є ряд заходів державного примусу прописаний у 
КУпАП, КПК України, інших законодавчих актах. Крім того, не 
розрізняються поняття «заходи» і «засоби». 

Необґрунтованим є віднесення до числа заходів державного 
примусу, що застосовуються Національною поліцією України 
«заборону зайняття певними видами діяльності», а також «ство-
рення та ведення спеціалізованих банків даних про громадян». 

Гарантії особистої безпеки озброєного працівника Націона-
льної поліції написано людиною, яка ніколи не тримала табель-
ну зброю у руках, коли б їй загрожувала небезпека. Гарантії 
безпеки сформульовано у одинадцяти строках у вигляді декла-
рації, без будь-якої конкретики, хоча це, на наш погляд, повинно 
бути одним з головних положень такого Закону. 

6. У проекті закону «Про Національну поліцію» розділ V, 
чомусь, присвячений проходженню служби в органах внутрі-
шніх справ. Це означає, що в проект нової поліцейської струк-
тури механічно включили окреме Положення про проходження 
служби рядовим і начальницьким складом ОВС. 

І сам факт включення такого положення є, на наш погляд, 
позитивним, але: 

– розділ складається з 26 статей (це приблизно 26 сторінок 
тексту), що робить закон дуже громіздким і незручним у вико-
ристанні; 
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– незрозумілою є наявність статті 29 проекту Закону «Ос-
новні принципи служби в ОВС», якщо цілий розділ ІІ присвяче-
ний ПРИНЦИПАМ діяльності Національної поліції; 

– позитивно виглядають статті 36–37 проекту Закону про 
встановлення часу відпочинку та нормативної тривалості робо-
чого часу, робочого тижня та оплати роботи в надурочний час 
працівника ОВС. Закріплення статті 38 про відпустки в ОВС 
також є позитивним, оскільки не кожний працівник міліції знає 
про окремий закон України «Про відпустки»; 

– запроваджений у проекті Закону принцип демілітаризації 
ОВС, на наш погляд, не повинен передбачати для структурного 
підрозділу МВС України таких спеціальних звань як «генерал-
полковник Національної поліції» або «генерал Національної по-
ліції». 

7. На фоні занадто деталізованого опису проходження слу-
жби розділ щодо контролю і нагляду за діяльністю Національної 
поліції, який займає лише третину аркуша, виглядає несерйозно. 

8. Незважаючи на детальний розгляд окремих положень, по-
за увагою законопроекту залишилися питання як взаємодії На-
ціональної поліції та Міністерства внутрішніх справ, так і тери-
торіальних підрозділів Національної поліції різних рівнів. 

9. У проекті використовуються оціночні поняття («недореч-
не роз’яснення прав»); застаріла термінологія («порушення кри-
мінальної справи»), і, навіть, юридично-неграмотна терміноло-
гія («працівники поліції мають право зберігати, носити і засто-
совувати заходи примусу» або «доставка (а не доставлення) в 
Національну поліцію осіб», «застосування (а не використання) 
службових тварин» тощо. 

Таким чином, наявність певної кількості реформаторських 
законопроектів збільшує межі вибору, але їх сумнівна якість 
передбачає велику роботу щодо доопрацювання самих нормати-
вних актів та вдосконалення законотворчого процесу в цілому. 
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кандидат юридичних наук, 
старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 
з проблем діяльності підрозділів ОВС 
Донецького юридичного інституту МВС України 

ВДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
ЩОДО ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕПІДГОТОВКИ  

ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВОДІЇВ 
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

В теперішній час убезпеченню дорожнього руху приділя-
ється неабияка увага з боку відповідних державних інституцій і 
це невипадково, адже уперше за останні десятиліття держава 
виявляє серйозну стурбованість надзвичайно високим рівнем 
смертності українців на дорогах країни. Аналіз дорожньо-
транспортних пригод показує, що однією з причин аварійності 
серед водіїв-початківців є низький рівень підготовки, який 
пов’язаний з невідповідністю матеріально-технічної бази освіт-
ніх установ вимогам, що пред’являються відповідними органа-
ми або їх неефективним використанням, недостатньою кваліфі-
кацією спеціалістів-викладачів, невиконанням в повному обсязі 
програм навчання тощо. До цього слід додати й низький рівень 
правосвідомості серед кандидатів у водії. Особливу стурбова-
ність викликає стан підготовки водіїв в значній частині комер-
ційних автошкіл, які відкриваються, не маючи для цього достат-
ньої навчальної бази і кваліфікованих викладацьких кадрів. В 
теперішній час вимоги до спеціалістів, які здійснюють підготов-
ку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспорт-
них засобів, а також безпосереднє навчання водінню, регулю-
ються низкою нормативних актів, які, у свою чергу, потребують 
подальшого вдосконалення.  

Наприклад, в частині 5 статті 15 закону України «Про до-
рожній рух» [1] зазначено, що «підготовка, перепідготовка і  
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підвищення кваліфікації водіїв здійснюються спеціалістами, які 
відповідають визначеним кваліфікаційним вимогам». У той же 
час, в частині 6 цієї ж статті міститься положення про те, що 
«Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України 
створює та веде реєстр закладів, які здійснюють підготовку, пе-
репідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних за-
собів…». Тобто, про облік осіб, які навчають водінню, створен-
ня єдиного реєстру, який містив би вичерпні дані щодо таких 
спеціалістів, взагалі відсутній.  

Наступний приклад. Низка нормативних актів передбачає 
наявність певних критеріїв, які пред’являються до спеціалістів, 
які здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення ква-
ліфікації водіїв, проте жоден із них не деталізує вимоги, щодо 
означеної категорії осіб. Наприклад, в наказі МВС України від 
07.09.2009 № 385 «Про затвердження Вимог до закладів, що 
проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації 
водіїв транспортних засобів, та кваліфікаційних вимог до спеці-
алістів, які здійснюють таку підготовку» [2] зазначено, що для 
проведення занять з Правил дорожнього руху, основ безпеки 
руху будови та експлуатації транспортних засобів – вищу освіту, 
посвідчення водія на право керування транспортними засобами 
(п. 4.2 наказу). Тобто, виходячи зі змісту коментованого наказу 
можна зробити висновок, що викладачем в автошколі може бути 
спеціаліст із вищою освітою у будь-якій галузі (історія, біологія, 
математика, медицина тощо). Головною умовою тут має слугу-
вати лише знання законодавства з питань організації перевезень 
пасажирів і вантажів (п. 4.3 наказу). Такий підхід вважаємо по-
милковим, адже специфіка предмета викладання у автошколах 
відрізняється вузькою спрямованістю та вимагає від викладача 
наявності знань у чітко окресленій галузі – правового та техніч-
ного забезпечення управління транспортними засобами.  

Докладний аналіз нормативно-правових актів у згаданій 
сфері дозволив зробити висновок, що діяльність викладачів з 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв 
транспортних засобів, в тому числі інструкторів з навчання во-
дінню, взагалі не ліцензується Міністерством освіти та науки. 
До того ж, спеціалісти, які здійснюють таку підготовку, не не-
суть жодної відповідальності за якість навчання. Наслідком цього 
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є підвищений стан аварійності саме серед молодих, недосвідче-
них водіїв. Слід акцентувати увагу на тому, що загалом на такі 
види автоаварій, як наїзд на пішохода, наїзд на велосипедиста, 
зіткнення, наїзд на перешкоду та перекидання, припадає близько 
75 % від їх загальної кількості, при чому, водії на першому році 
керування ТЗ скоюють найбільше ДТП. Водії, які мають стаж 
керування 2 роки, скоюють в середньому на 25 % ДТП менше, 
ніж водії зі стажем 1 рік. Ті водії, які за кермом 3 роки, скоюють в 
середньому на 20 % ДТП менше, ніж водії зі стажем 2 роки. Во-
дії, які мають стаж керування 4 і 5 років, скоюють в середньому 
приблизно стільки ж ДТП, скільки й водії зі стажем 3 роки [3]. З 
наведеного можна зробити висновок, що найбільша кількість 
ДТП на першому році водіння говорить про те, що водії-
початківці не отримують достатніх знань, умінь та навичок саме в 
автошколах, у зв’язку із чим їх навчання здійснюється на автомо-
більних дорогах, про що твердить поступове зниження дорожньо-
транспортних пригод упродовж наступних років. 

Також потребує врегулювання порядок складання заліків та 
іспитів. Варто зазначити, що ні для однієї професії в Україні, з 
майже 9 тис., немає двох іспитів, крім водія: один іспит – в на-
вчальному закладі, дає професію, другий – в ДАІ, де водій 
отримує право керування транспортним засобом. Потрібна одна 
державна комісія, наприклад, при ДАІ, до складу якої входили б 
представники Мінінфраструктури, роботодавців, навчальних 
закладів тощо. Це б сприяло зменшенню бюрократизації та до-
зволило б виключити можливість отримувати водійські права за 
гроші, як це іноді буває, і не допускати до управління, навіть 
індивідуальним транспортним засобом, людей без належної ква-
ліфікації.  

У підсумку пропонуємо внесення наступних змін та допов-
нень до чинного законодавства.  

1. Частину 6 статті 15 закону України «Про дорожній рух» 
від 30.06.1993 № 3353-XII викласти у такій редакції: «Державто-
інспекція Міністерства внутрішніх справ України створює та 
веде реєстр закладів та спеціалістів, які здійснюють підготовку, 
перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних 
засобів, та здійснює державний контроль за додержанням ними 
вимог законодавства у цій сфері. Основною формою державного 
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контролю у сфері безпеки дорожнього руху за діяльністю закла-
дів незалежно від форми власності і підпорядкування є держав-
на акредитація закладу, атестація його викладачів, які прово-
дяться не рідше одного разу на п’ять років і їх ліцензування, з 
терміном дії ліцензії до 3 років». 

2. Викласти п. 4.2 наказу МВС від 07.09.2009 № 385 «Про 
затвердження Вимог до закладів, що проводять підготовку, пе-
репідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних за-
собів, та кваліфікаційних вимог до спеціалістів, які здійснюють 
таку підготовку» у такій редакції:  

«для проведення занять з Правил дорожнього руху, основ 
безпеки руху будови та експлуатації транспортних засобів – ви-
щу юридичну або вищу технічну освіту (освітньо-кваліфікацій-
ний рівень – магістр), посвідчення водія на право керування 
транспортними засобами; 

для проведення занять з надання першої медичної допомоги – 
вищу медичну освіту; 

для проведення занять з навчання водінню транспортних за-
собів – освіту не нижче професійно-технічної, посвідчення водія 
на керування транспортними засобами відповідної категорії, 
трирічний стаж керування транспортними засобами відповідної 
категорії». 

3. Абзаци 6–8 загальних положень Державного стандарту з 
професії: КП 5149 «інструктор з індивідуального навчання во-
дінню», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України від 27.06.2013 № 860 (далі – загальні положення), ви-
класти у такій редакції: «Особі, яка опанувала курс професійно-
технічного навчання і успішно пройшла кваліфікаційну атеста-
цію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфіко-
ваний робітник з професії «Інструктор з індивідуального на-
вчання водінню» та видається ліцензія на право навчання водін-
ню, а також свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої 
кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів 
України. 

Доповнити загальні положення цього наказу абзацем 11 та-
кого змісту: 

Підстави для анулювання ліцензії та позбавлення інструк-
тора права навчання водінню. 
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а) у випадках, коли протягом 3 років після отримання ліцен-
зії інструктором більше ніж 50 % водіїв, яких він навчав, були 
визнані судом винними за статтею 124 КУпАП; 

б) у разі незадовільного складання екзаменів за результата-
ми проходження курсів підвищення кваліфікації.  
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ЩОДО ПРОБЛЕМ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 
ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛБНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ 

СПРАВ УКРАЇНИ 

До процесу реформування органів внутрішніх справ України 
на сьогоднішній день прикута увага багатьох політиків, провід-
них науковців, практиків системи управління персоналом, пред-
ставників правозахисних організації, а також всієї громадськості. 
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Це далеко не перша спроба за часів незалежності України про-
вести кардинальні перетворення, внести позитивні зміни та но-
вації в систему правоохоронних органів, удосконалити систему 
управління ОВС з метою підвищення її ефективності. Однак, на 
нашу думку, раніше запропоновані реформи не викликали такий 
інтерес та зацікавленість, як сьогодні. І це цілком обґрунтовано, 
оскільки останні політичні події, які відбуваються в Україні, 
вимагають негайного запровадження докорінних змін у роботі 
правоохоронних органів. Громадяни України мають гостру по-
требу почувати себе в безпеці та бути впевненими в державних 
інститутах, що мають їх захищати. 

Як відомо, процес реформування з часом має бути оцінено, 
визнано його ефективність та дієвість.  

У період незалежності України питання оцінювання діяль-
ності органів внутрішніх справ як у цілому, так і його окремих 
служб, досліджувалися у роботах О. Б. Андрєєвої, О. М. Банду-
рки, І. В. Бойка, О. М. Борисівської, О. І. Коваленка, Н. П. Ма-
тюхіної, О. Ю. Синявської, В. Д. Сущенка, Ю. Л. Титаренко, 
М. Ю. Фролова та ін. 

Однак, постає питання, чи може бути застосована  існуюча 
система оцінювання діяльності органів внутрішніх справ до ре-
формованої і оновленої системи правоохоронних органів Украї-
ни? Цілком очевидно, що ні. Це пояснюється тим, що існуюча 
до цього часу система оцінювання діяльності правоохоронних 
органів України мала відомчий характер і була заснована лише 
на кількісних показниках та статистичних даних, які, нажаль, не 
відображали реального стану правопорядку у державі і якості 
роботи правоохоронних органів. Так звана «гонка за показника-
ми» негативно відобразилася на ефективності діяльності право-
охоронних органів в цілому, знизила рівень захищеності грома-
дян, призвела до порушень прав людини, а тим самим і до зага-
льного зниження рівеня довіри населення до правоохоронних 
органів. 

Таким чином, можна визначити певну низку недоліків, до 
яких призвела існуюча система оцінювання діяльності органів 
внутрішніх справ. Це: 

– фальсифікація кількісних показників, а саме виявлення 
неіснуючих правопорушень, завишення або заниження показників 
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деяких типів правопорушеннь, ігнорування інших залежно від 
планових показників розкриття; 

– сприяння таким фальсифікаціям з боку керівників підроз-
ділів у наслідок зацікавленості у хороших показниках роботи 
підлеглих; 

– відмова у реєстрації звернень громадян щодо  деяких з рі-
зновидів правопорушень, злочинів які можуть «зіпсувати» пока-
зники (як наслідок – наявність латентної злочинності);  

– незаконні методи отримання свідчень  з метою найскорі-
шого розкриття правопорушення (як наслідок – порушення прав 
людини і громадянина); 

– великий масштаб корупції та посадових злочинів в ОВС; 
– відсутність співпраці правоохоронних органів з населенням; 
– зниження рівня довіри населення до правоохоронних ор-

ганів тощо. 
Разом з тим, усунути визначені недоліки шляхом повної ві-

дмови від системи оцінювання неможливо, оскільки вона є діє-
вим інструментом управління правоохоронними органами. 

У зв’язку з вищевикладеним постає питання щодо визна-
чення найбільш оптимального підходу до вироблення нових 
критеріїв та механізмів оцінювання діяльності органів внутрі-
шніх справ України. Вбачається за необхідне при виробленні 
нових критеріїв оцінювання діяльності органів внутрішніх справ 
дотримуватися комплесного та системного підходу. Це, у першу 
чергу, пояснюється тим, що органи внутрішніх справ являють 
собою багатоцільову систему управління, кожна ланка якої має 
свою специфіку, певні умови роботи, притаманні лише їй особ-
ливості та внутрівідомчі статистичні показники. У той же час 
існує і інший бік оцінювання, так би мовити зовнішнє оціню-
вання діяльності органів внутрішніх справ, яке на сьогоднішній 
день позиціонується як найбільш об’єктивне та вагоме, а саме – 
застосування громадської думки як інструменту оцінювання 
ефективності діяльності ОВС України. Опитування громадської 
думки є найбільш вагомим альтернативним джерелом об’єктив-
ної оцінки діяльності поліції у зарубіжних країнах (США, Вело-
кобританія, Польща тощо). 

Нажаль, на сьогоднішній день в Україні громадська думка 
щодо діяльності ОВС має чималу негативну складову. Вона 
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нівелює позитивний  соціальний ефект від роботи органів внут-
рішніх справ. Рівень довіри населення до працівників ОВС за-
надно низький, для того щоб вважати громадську думку 
об’єктивною оцінкою діяльності ОВС України. Дослідження 
громадської думки «Суспільно-політична ситуація в Україні: 
грудень-2013», яке було проведене Центром соціальних та мар-
кетингових досліджень «СОЦИС» та Соціологічною групою 
«Рейтинг» показало, що міліції в Україні у 2013 році довіряє 
лише кожен сьомий українець, що у відсотковому співвідношені 
становить – 15.7 % [1]. За даними Інституту соціології Націона-
льної академії наук, цей показник знизився до критичної позна-
чки – 0,8 %, у зв’язку із трагічними подіями, які відбулися під 
час Революції Гідності у 2013–2014 році [2]. 

Окрім того, слід розуміти, що оцінка діяльності органів вну-
трішніх справ на основі громадської думки залежна від стерео-
типів. Це означає, що досить часто оцінювання такої діяльності 
ґрунтується лише на показниках росту чи зниження злочиннос-
ті, які, у свою чергу, є не стільки показниками роботи правоохо-
ронних органів, скільки соціальним явищем та характеристикою 
суспільства. Грунтуючись лише на показниках рівня злочиннос-
ті, громадська думка буде завжди запрограмована на негативну 
оцінку діяльності ОВС.  

Тому, перш ніж використовувати такий критерій оцінюван-
ня, як громадська думка, першочерговим завданням, які поста-
ють перед органами внутрішніх справ є: 

– підвищення авторитету та довіри населення до правоохо-
ронних органів;  

– налагодження ефективної комунікації, тісної співпраці та 
взаємодії органів внутрішніх справ з населенням; 

– відкритість та прозорість роботи правоохоронних органів 
та процесів реформування, які відбуваються у системі; 

– вироблення чітких критеріїв оцінювання органів внутрі-
шніх справ громадськістю тощо. 

Як бачимо, на сьогоднішній день громадська думка, не є 
об’єктивною оцінкою діяльності ОВС внаслідок низького рівня 
довіри населення до працівників міліції. Однак, завоювати довіру 
народу до правоохоронних органів можливо лише шляхом дов-
готривалої, плідної та позитивної співпраці. Лише за цих умов 
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можна буде розраховувати на об’єктивну громадську думку як 
необхідну складову системи оцінювання діяльності ОВС. Отже, 
реформування системи оцінювання діяльності органів внутрі-
шніх справ України – досить тривалий і кропіткий процес, який, 
ми сподіваємося, розпочнеться разом із процесом реформування 
ОВС України.   
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
АТТЕСТАЦИИ КАК ВАЖНЕЙШЕГО ЗВЕНА В СИСТЕМЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ 
УКРАИНЫ 

Обеспечения устойчивого демократического развития Ук-
раинского государства требует формирование эффективной, со-
временной системы органов надзора за соблюдением законнос-
ти, которыми в Украине, в первую очередь, являются органы 
прокуратуры. Именно на прокуратуру ст. 121 Конституции Ук-
раины [1] положены значимые для гарантирования необратимо-
сти демократических преобразований полномочий. Выполнение 
конституционно определенных полномочий требует качественно 
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нового кадрового потенциала, совершенствования правовой ре-
гуляции отношений, связанных с прохождением службы в орга-
нах прокуратуры. 

Совершенствование деятельности государственных органов 
в современный период невозможно без обоснованных оценок 
труда государственных служащих. Выдвинутая доктрина право-
вого государства в своей практической реализации немыслима 
без грамотного подбора управленческого персонала, установле-
ния соответствия занимаемой должности работников государст-
венных структур. Определение качеств, которыми обладает че-
ловек, во все времена оставалось непременным атрибутом тех-
нологии власти и управления. Еще с древности, когда 
управление приобрело форму искусства подбора людей на госу-
дарственные должности, появилась потребность в наиболее точ-
ном выявлении их способностей, определении их профессиона-
льных качеств, обязательных для исполнения тех или иных тру-
довых функций.  

Аттестация (от лат. attestatio – свидетельство) – это провер-
ка, определение соответствия деловой значимости, уровня зна-
ний и навыков сотрудника, иных общественно значимых ка-
честв занимаемой должности. Она направлена на улучшение 
качественного состава кадров прокуратуры и эффективную их 
организацию, рост служебной и трудовой активности, повыше-
ние ответственности работников всех уровней за порученное 
дело. Аттестация является основным организационно-правовым 
средством решения задачи улучшения деятельности органов 
прокуратуры. Она занимает особое место, обеспечивает приори-
тетные направления развития кадровой системы [2, с. 624]. 

Словарь по трудовому праву определяет аттестацию как 
проверку деловой квалификации работника в целях определения 
уровня его профессиональной подготовки и соответствия зани-
маемой должности или выполняемой работе [3, с. 8]. 

По мнению Н. К. Якимчук аттестация представляет собой 
установленный законом порядок периодической проверки тео-
ретических знаний, практических навыков, способностей и реа-
льных возможностей работника с целью определения соответст-
вия его занимаемой должности, перспективы к дальнейшему 
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перемещению (включению в резерв на выдвижение, понижение 
или повышение в должности) [4, с. 352]. 

Ю. Н. Старилов под аттестацией государственных служа-
щих понимает деятельность, в процессе которой аттестацион-
ная комиссия в рамках установленной научно обоснованной 
процедуры в целях выявления степени соответствия служаще-
го занимаемой должности производит оценку деловых, личных 
и нравственных качеств служащего, процесса и итогов его 
служебной деятельности, результатами которой становятся 
оценка и рекомендации аттестационной комиссии по улучше-
нию труда как аттестуемого лица, так и аппарата всего госу-
дарственного органа. Итак, аттестация – это прежде всего дея-
тельность, которая раскрывается в полном объеме только при 
эффективном функционировании ее механизма. Эта деятель-
ность осуществляется на протяжении всех этапов аттестации: 
подготовка аттестации; проведение оценки и осуществление 
контроля за работой служащих; принятие решения соответст-
вующим руководящим органом или руководителем по резуль-
татам аттестации; реализация рекомендаций аттестационных 
комиссий по совершенствованию работы служащих и всей ад-
министрации в целом; разрешение возникающих споров, свя-
занных с проведением аттестации и ее результатами; подведе-
ние итогов аттестации; распространение передового аттеста-
ционного опыта [5, с. 134]. 

Аттестация государственных служащих, к числу которых, 
относятся и работники органов прокуратуры Украины, установ-
лена современным законодательством в качестве обязательной 
нормы для определения уровня профессиональной подготовки и 
соответствия государственного служащего занимаемой должности 
государственной службы, а также для решения вопроса о присво-
ении ему квалификационного ранга. Порядок проведения аттес-
тации государственных служащих определяется Постановлением 
Кабинета Министров Украины «Об утверждении Положения о 
проведении аттестации государственных служащих». [6] 

Аттестация прокурорских работников является важнейшим 
элементом кадровой работы. Согласно статье 46 закона Украи-
ны «О прокуратуре» прокурорские работники подлежат аттеста-
ции в порядке, определяемом Генеральным прокурором Украины. 
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Этот порядок установлен Положением об порядке проведения 
аттестации прокурорско-следственных работников органов про-
куратуры Украины, утвержденным приказом Генерального про-
курора Украины от 12 сентября 2005 года № 2958ц [7]. В соот-
ветствие сданным документом аттестация – это управленческая 
кадровая процедура, направленная на оценку квалификации 
стажеров, прокуроров и следователей, а также работников На-
циональной академии прокуратуры Украины, которым присвое-
ны классные чины, с целью: определение соответствия работни-
ков прокуратуры и учебных заведений занимаемым должностям, 
состоянию их профессиональной подготовки; оценки состояния 
профессиональной подготовки и пригодности стажеров за дело-
выми и моральными качествами к самостоятельной работе на до-
лжности прокурора прокуратуры или следователя; формирование 
резерва кадров на выдвижение; усовершенствование профессио-
нального мастерства; определение направлений повышения ква-
лификации, профессиональной подготовки и переподготовки; 
внесение и обоснование предложений относительно назначения 
и перемещения кадров (пункт 1 Положения). Все эти положения 
можно отнести к целями и задачами аттестации прокурорских 
работников. 

Думается, что только при чрезвычайно расширительном то-
лковании сущности подбора кадров, с большой долей условнос-
ти, можно признать, что целью аттестации является улучшение 
подбора кадров для органов прокуратуры. Подбор кадров харак-
теризуется прежде всего тем, что кадры отыскиваются, изучаю-
тся и оцениваются из состава претендентов на работу в органы 
прокуратуры. Аттестации же подлежат лица из действующего 
кадрового состава органов прокуратуры. И преследуемой целью 
этого мероприятия является определение путем оценки соответ-
ствия конкретного лица занимаемой должности в прокуратуре. 
При этом выводы могут быть сформированы следующим обра-
зом: работник соответствует занимаемой должности; работник 
не в полной мере соответствует должности; работник не соот-
ветствует занимаемой должности. 

Список використаних джерел 
1. Конституція України : від 28.06.1996 // Відомості Верховної  

Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 



Актуальні проблеми адміністративно-правового забезпечення  
діяльності органів внутрішніх справ України. Харків, 2015 

 205 
© Тулінов В. С., 2015 

2. Новий тлумачний словник української мови: 42000 слів : для 
студентів вищ. та серед. навч. закл. : у 4 т. Т. 1 / уклад.: В. Яременко, 
О. Сліпушко. – Київ : Аконіт, 1999. – 928 с. 

3. Словарь по трудовому праву / О. В. Абрамова [и др.] ; ред. 
Ю. П. Орловский. – М. : БЕК, 1998. – 578 с. 

4. Якимчук М. Проблеми управління в органах прокуратури Укра-
їни: теорія і практика : монографія. – Київ : Ін-т держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – 440 с. 

5. Старилов Ю. Н. Курс общего административного права : в 3 т. 
Т. 1. История. Наука. Предмет. Нормы. Субъекты. – М. : Норма, 2002. – 
728 с. 

6. Про затвердження Положення про проведення атестації держа-
вних службовців : постанова Кабінету Міністрів України від 
28.12.2000 № 1922 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1922-2000-п. 

7. Положення про порядок проведення атестації прокурорсько-
слідчих працівників органів прокуратури України : наказ Ген. проку-
ратури України від 12.09.2005 № 2958ц [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?_m= 
fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=170003. 

Одержано 01.04.2015 

 
УДК 351.74.08 

Валентин Сергійович ТУЛІНОВ, 
кандидат юридичних наук 
(Донецький юридичний інститут МВС України) 

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІІ ̈ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
БЕЗПЕКИ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

Працівник органів внутрішніх справ – одна з найбільш не-
безпечних професій, вони виконують свої службові обов’язки в 
умовах підвищеного ризику та небезпеки. Тому в органах внут-
рішніх справ України виникають питання забезпечення особис-
тої безпеки працівників міліції під час виконання ними своїх 
професійних та службових обов’язків. 

Торкаючись цього питання, не можна залишити осторонь 
проблему захисту співробітників правоохоронних органів, адже 
виконання покладених на них обов’язків у сфері захисту прав, 
свобод та законних інтересів громадян певною мірою залежить 
від рівня захищеності їх самих [1, с. 22–24]. 
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Одна із найважливіших особливостей діяльності органів 
внутрішніх справ полягає у тому, що ця діяльність може проті-
кати в обстановці, що швидко змінюється та ускладнюється. 

Особиста безпека працівника міліції – це комплекс основ-
них та допоміжних заходів, спрямованих на зниження рівня не-
безпечних факторів до реально можливого мінімуму, що дозво-
лить гарантувати збереження життя і здоров’я, нормального 
психічно стану і дієздатності працівника під час виконання фун-
кціональних обов’язків, професійних (оперативно-службових, 
бойових завдань) як у повсякденних, так і в екстремальних, над-
звичайних умовах. 

Безумовно, що цей комплекс заходів забезпечення безпеки 
працівників органів внутрішніх справ не може існувати без пев-
ної низки правової бази, нормативних актів, організаційно-
профілактичних заходів також засобів, програм, планів та роз-
поряджень. 

Аналіз чинного законодавства вказує на помітні зміни у на-
прямку вирішення питань щодо гарантій захищеності працівни-
ків органів внутрішніх справ. Організаційно-правові засади без-
пеки працівників ОВС України складють: Конституція України, 
закони України «Про міліцію», «Про оперативно-розшукову дія-
льність», «Про державний захист працівників суду і правоохо-
ронних органів», «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть 
участь у кримінальному судочинстві», «Про правовий режим над-
звичайниого стану», «Про організаційно-правові основи боротьби 
з організованою злочинністю», «Про державну службу», цільові 
програми країни щодо боротьби зі злочинністю та деякі інші. 

Конституція України в ст. 3, відповідно до Загальної декла-
рації прав і свобод людини, закріпила положення, згідно з яким 
людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і 
безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 
Основний Закон містить як загальні гарантії здійснення прав 
людини, так і безпосередні гарантії здійснення права громадян 
на соціальний захист. До статей, котрі безпосередньо стосуються 
соціального захисту, належать такі: право на соціальний захист 
громадян України, які перебувають на службі в Збройних Силах 
України та інших військових і правоохоронних формуваннях,  
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а також членів їхніх сімей (ст. 17); право громадян на соціаль-
ний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, 
часткової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіт-
тя з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших 
випадках, передбачених законом (ст. 46); право на достатній 
життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє хар-
чування, одяг та житло (ст. 48); право на охорону здоров’я, ме-
дичну допомогу та медичне страхування (ст. 49) [2]. 

Таким чином, Конституція України гарантує охорону прав і 
свобод працівників ОВС як рівноправних громадян країни. Ці 
положення знайшли своє відображення та закріплення у спеціа-
льному законодавстві. Так, закон України «Про міліцію» сприяв 
становленню сталої системи правового та соціального захисту 
працівників ОВС. Закон передбачив особливу форму захисту 
працівника ОВС – право на застосування вогнепальної зброї з 
метою знешкодження озброєного нападу на працівника міліції 
особисто або членів його сім’ї, якщо виникає безпосередня за-
гроза їх життю або здоров’ю [3]. 

Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» пе-
редбачив вживання спеціальних заходів для забезпечення безпеки 
працівника ОВС у разі надходження даних про загрозу життю, 
здоров’ю або майну працівників міліції та членів його сім’ї [4]. 

Також у законі України «Про державний захист працівників 
суду і правоохоронних органів» визначено спеціальні заходи 
щодо забезпечення безпеки працівників суду і правоохоронних 
органів та їх близьких родичів, недоторканності житла, а також 
збереження їх майна з урахуванням конкретних обставин мо-
жуть застосовуватися відповідно до законодавства такі заходи: 
особиста охорона, охорона житла і майна; видача зброї, засобів 
індивідуального захисту і сповіщення про небезпеку; встанов-
лення телефону за місцем проживання; використання технічних 
засобів контролю і прослуховування телефонних та інших пере-
говорів, візуальне спостереження; тимчасове розміщення у міс-
цях, що забезпечують безпеку; забезпечення конфіденційності 
даних про об’єкти захисту; переведення на іншу роботу, направ-
лення на навчання, заміна документів, зміна зовнішності, пере-
селення в інше місце проживання [5]. 
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У Кодексі України про адміністративні правопорушення ви-
значено міру відповідальності за злісну непокору законному ро-
зпорядженню або вимозі працівника міліції при виконанні ним 
службових обов’язків (ст. 185) [6]. Відповідно до цього права 
працівника міліції встановлено у ст. 11 закону України «Про 
міліцію», яка, зокрема встановлює право працівника міліції ви-
магати від громадян і службових осіб, які порушують громадсь-
кий порядок, припинення правопорушень та дій, що перешко-
джають здійсненню повноважень міліції, виносити на місці усне 
попередження особам, які допустили малозначні адміністратив-
ні порушення, а в разі невиконання зазначених вимог застосову-
вати передбачені цим Законом заходи примусу, а також інші 
права в межах його компетенції. 

Кримінальний кодекс України передбачає низку складів, за 
якими наступає відповідальність осіб за протиправні дії проти 
працівників правоохоронних органів (захоплення працівника як 
заручника (ст. 349); опір працівникові міліції під час виконання 
ним службових обов’язків щодо охорони громадського порядку 
(ст. 342); ображання, загроза вбивством, насильством або зни-
щенням майна працівника (ст. 345) і т.ін.) [7]. 

До правового захисту працівників ОВС ми також відносимо 
діяльність посадових осіб щодо запобігання порушенню прав 
працівників та реалізацію заходів щодо їх захисту. Так, у відпо-
відних рішеннях колегії МВС України постійно підкреслюється 
пріоритетність збереження життя іздоров’я працівників усіх рі-
внів та вказується на персональну відповідальності за недооцін-
ку важливості цієї вимоги в будь-яких нестандартних ситуаціях. 
Для забезпечення особистої безпеки працівників ОВС прово-
дяться екіпірування засобами індивідуального захисту нарядів, 
які безпосередньо несуть службу в громадських місцях, беруть 
участь у проведенні спеціальних операцій або в особливих умо-
вах; вилучення із картотеки адресного бюро та з довідника те-
лефонних абонентів відомостей щодо місця проживання і номе-
рів квартирних телефонів працівників ОВС; силами підрозділів 
державної охорони позачергове обладнання сигналізацією квар-
тир працівників; введення режиму перепусток до службових 
приміщень. 
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Поряд із цими заходами щодо забезпечення особистої без-
пеки передбачаються відповідні заходи безпеки, способи дій та 
реагування в особливих умовах – обстановка обумовлена над-
звичайними пріродними і соціально-біологічними явищами, яка 
спричиняє встановлення спеціального правового режиму, харак-
теризується введенням в дію заходів, які посилюють повнова-
ження органів державної влади, з метою відновлення і підтри-
мання належного порядку суспільного життя, захисту населення 
його здоров’я, охорони власності, надання допомоги потерпілим 
і забезпечення переходу до нормального функціонування дер-
жавних органів і громадських организацій [8, с. 123–124]. 

Отже, з аналізу нормативних актів та здійснюваних заходів 
забезпечення особистої безпеки працівників ОВС висновується, 
що вони досить серйозно захищені. Однак на практиці, як свід-
чать статистичні дані МВС України про рівень травматизму та 
загибелі особового складу, на цьому напрямку залишається до-
сить багато проблем, які повинні вирішуватися у найкоротші 
терміни. З погляду науковців, що вивчають ці проблеми, реаль-
ними кроками на шляху підвищення рівня особистої безпеки 
працівників органів внутрішніх справ можуть сприяти наступні 
заходи: 

– розробка нових інструкцій та правил безпеки під час по-
водження та застосування вогнепальної зброї, забезпечення без-
пеки у разі загрози теракту; 

– розробка рекомендацій щодо застосування заходів фізич-
ного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї в над-
звичайних ситуаціях під час проведення спеціальних операцій; 

– підготовка та впровадження в навчалний процес посібни-
ків з безпеки співробітників міліції; 

– проведення з метою обміну досвідом та його подальшого 
узагальнення науково-практичних семінарів у ВНЗ та практич-
них підрозділах МВС України з практичною складовою. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДОТРИМАННЯ ДИСЦИПЛІНИ  
ТА ЗАКОННОСТІ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ  

В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

Забезпечення законності і дисципліни в діяльності органів 
внутрішніх справ є одним з головних завдань МВС України, йо-
го місцевих органів, а також начальників та командирів всіх рів-
нів. Разом з тим діяльність органів внутрішніх справ настільки 
соціально важлива, що проблеми її законності не можуть не 
привертати увагу практично всіх ланок державної влади, а та-
кож політичної системи суспільства в цілому. 

Законність та дисципліна – це такі властивості функціону-
вання органів внутрішніх справ, які визначають ефективність їх 
діяльності, належне виконання покладених на них завдань та 
функцій. Тому варто підкреслити, що для органів внутрішніх 
справ важливо забезпечити і законність, і дисципліну, тим біль-
ше, що ці поняття дуже тісно взаємопов’язані, стан одного ви-
значається станом забезпеченості іншого і навпаки.  
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Дотримання дисципліни та законності під час проходження 
служби в органах внутрішніх справ забезпечується використан-
ням різних організаційно-правових засобів, які в адміністративно-
правовій літературі прийнято об’єднувати під двома поняттям – 
контроль і нагляд. Однак варто зауважити, що в термінологічно-
му, етимологічному плані ці два слова мало відрізняються одне 
від одного.  

Контроль за дотриманням законності в діяльності органів 
внутрішніх справ здійснюють органи всіх гілок державної вла-
ди: Верховна Рада України, Президент України, органи вико-
навчої та судової влади. 

Особливе значення для забезпечення законності при прохо-
дженні служби в органах внутрішніх справ має внутрішньовідо-
мчий контроль, тобто контроль, який здійснюють самі органи 
щодо підпорядкованих їм підрозділів та служб. Відповідно до 
п. 3 Положення про МВС України, одним із основних його за-
вдань є забезпечення законності в діяльності працівників і вій-
ськовослужбовців системи [1]. 

Начальники органів внутрішніх справ зобов’язані повсяк-
денно, повсякчасно контролювати роботу підлеглих підрозділів 
та працівників, добиватися суворого дотримання особовим 
складом вимог законності, піклуватися про своєчасне доведення 
до виконавців наказів, інструкцій, вказівок, визначати обов’язки 
і права працівників щодо застосування законів та підзаконних 
актів про посилення охорони громадського порядку та про бо-
ротьбу зі злочинністю [2, с. 56–58]. 

Функції контролю за додержанням законності в органах 
внутрішніх справ покладаються також на спеціально створені 
підрозділи – службу внутрішньої безпеки та інспекцію з особо-
вого складу.  

Отже, основне призначення внутрішньовідомчого контролю 
полягає не лише в тому, щоб на основі вивчення стану справ 
виявити недоліки в роботі, але й знайти шляхи їх усунення, а в 
разі необхідності – допомогти розробити та здійснити конкретні 
заходи щодо покращання ситуації, надати методичну допомогу 
у виробленні та прийнятті управлінських рішень. 

Крім контролю до системи способів забезпечення законнос-
ті в діяльності органів внутрішніх справ належить прокурорсь-
кий нагляд, який здійснюють всі ланки органів прокуратури. 
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Що стосується дисципліни в органах внутрішніх справ, то 
методи (способи) її забезпечення закріплено в Дисциплінарному 
статуті. В ньому зазначається, що дисципліна досягається: вихо-
ванням у осіб рядового і начальницького складу високих мора-
льних і ділових якостей, свідомого ставлення до виконання слу-
жбових обов’язків; виробленням високого професіоналізму; до-
держанням законності і статутного порядку; повсякденною 
вимогливістю начальників до підлеглих, постійною турботою 
про них, виявленням поваги до їх особистої гідності, забезпе-
ченням соціальної справедливості, вмілим поєднанням і прави-
льним застосуванням засобів заохочення, переконання та при-
мусу [3]. 

Зважаючи на викладене, до основних методів (способів) за-
безпечення дисципліни в органах внутрішніх справ, слід віднести: 

а) створення належних умов для виконання службових 
обов’язків; 

б) виховання у осіб рядового і начальницького складу висо-
ких моральних та ділових якостей, свідомого ставлення до ви-
конання службових обов’язків; 

в) повсякденну вимогливість начальників до підлеглих, по-
стійну турботу про них, виявлення поваги до їх гідності, забез-
печення соціальної справедливості; 

г) застосування засобів переконання та заохочення (стиму-
лювання); 

д) застосування до порушників службової дисципліни захо-
дів державного примусу. 

Одним з визначальних засобів забезпечення дисципліни в 
органах внутрішніх справ є створення необхідних, належних 
умов для виконання працівниками своїх службових обов’язків 
[4, с. 12–15]. Хоча стан дисципліни в цілому визначається дис-
циплінованістю кожного окремого працівника, але було б не-
правильно уявляти собі, що все залежить лише від самого пра-
цівника, його волі, бажання, старанності, необхідні ще й відпо-
відні умови, сприятлива обстановка для продуктивної праці, до 
яких можна віднести, в першу чергу, належне правове, матеріа-
льно-технічне, фінансове, організаційне, соціально-культурне 
забезпечення органів внутрішніх справ, удосконалення системи 
забезпечення безпеки життєдіяльності працівників. 
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ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ 
КВАЛІФІКАЦІЇ 

Основою процесу кваліфікації будь-якого адміністративно-
го правопорушення мають становити основні положення догма-
тичного характеру, якими суб’єкт правозастосування, неодмін-
но, повинен керуватися при проведенні кваліфікації адміністра-
тивного правопорушення. Такі «постулати» в юридичній науці 
мають назву – принципи. У Академічному тлумачному словни-
ку української мови «принцип» поясняється як: «1) основне ви-
хідне положення якої-небудь наукової системи, теорії, ідеологі-
чного напряму; 2) особливість, покладена в основу створення 
або здійснення чого-небудь, спосіб створення або здійснення 
чогось; 3) переконання, норма, правило, яким керується хто-
небудь у житті, поведінці» [1, с. 693].  
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Принципи адміністративно-правової кваліфікації взагалі, та 
кваліфікації адміністративного правопорушення зокрема, на 
сьогодні, не закріплені у адміністративному законодавстві і у 
теоретичному аспекті немає сталих визначень їх змісту. Тому, 
вважаємо за необхідне запропонувати власне бачення поняття 
принципів кваліфікації адміністративного правопорушення, та 
визначити їх як «керівні положення, засади та вимоги, що ста-
новлять зміст діяльності уповноважених органів (посадових 
осіб) щодо з’ясування та оцінювання юридично значущих ознак 
правопорушення (діяння) та їх співставлення з відповідними 
нормами адміністративного законодавства. 

Визначення принципів адміністративно-правової кваліфіка-
ції має велике значення, оскільки вони не тільки покладаються в 
основу вироблення правил щодо пошуку відповідних норм ад-
міністративного законодавства, які підлягають застосуванню, а 
й втілюються в суворі вимоги кваліфікації адміністративних 
правопорушень, відхилення від яких спричиняє вихід за межі 
правового поля. 

Детальний аналіз чинних нормативно-правових актів, зок-
рема норм Конституції України та адміністративного законодав-
ства (Кодексу України про адміністративні правопорушення, 
Кодексу адміністративного судочинства України), окремих по-
ложень міжнародно-правових актів, які ратифіковані Верховною 
Радою України й складають невід’ємну частину українського 
законодавства та загальних принципів адміністративного права 
як галузі права, дозволив нам запропонувати систему принципів 
адміністративно-правової кваліфікації. До такої системи можна 
віднести принципи: законності; рівності громадян перед зако-
ном; публічності; об’єктивності; вичерпності; персоналізації; 
повноти адміністративно-правової кваліфікації; вирішення су-
перечних питань на користь особи, дії якої кваліфікуються; не-
допустимості пред’явлення подвійного обвинувачення у вчи-
ненні адміністративного правопорушення; незмінності; профе-
сіоналізму. 

Принцип законності полягає у тому, що уся інформація про 
адміністративне правопорушення, включаючи повідомлення або 
одержання доказів та інформації про протиправне посягання на 
громадський порядок та громадську безпеку іншим способом, 
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наприклад, у процесі патрулювання, повинна бути одержана ви-
ключно законним шляхом. В іншому випадку остання не може 
враховуватись при кваліфікації адміністративного правопору-
шення. Принцип законності також вимагає обов’язкового враху-
вання обставин, при яких адміністративна відповідальність ви-
ключається. Відповідно до ч. 2 ст. 58 Конституції України: «Ні-
хто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не 
визнавалися законом як правопорушення» [2]. Таким чином, 
діяння особи-правопорушника необхідно кваліфікувати за тими 
нормами адміністративного законодавства, які діють на момент 
вчинення адміністративного правопорушення, не припускаючи 
кваліфікацію за аналогією. А отже, застосовувати лише ту адмі-
ністративну норму, яка прямо передбачена законом.  

Принцип рівності громадян перед законом та органом (по-
садовою особою, яка проводить кваліфікацію адміністративно-
го правопорушення) випливає з ч. 1 та 2 ст. 24 Конституції Укра-
їни: «Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є 
рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за 
ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 
переконань, статі, етнічного та соціального походження, майно-
вого стану, місця проживання, за мовними або іншими ознака-
ми» [2].  

Принцип публічності кваліфікації адміністративного право-
порушення полягає у тому, що уповноважені органи (посадові 
особи) здійснюють її офіційно, від імені держави. Тільки така 
кваліфікація призведе до правових наслідків. 

Принцип об’єктивності кваліфікації адміністративного пра-
вопорушення виключає суб’єктивну оцінку уповноваженого ор-
гану (посадової особи), що її здійснює. При проведені кваліфі-
кації необхідно керуватися виключно інформацією про обстави-
ни справи, яка отримана з додержанням принципу законності. 

Принцип вичерпності гарантує кваліфікацію адміністратив-
ного правопорушення за такою правовою нормою в межах Коде-
ксу України про адміністративні правопорушення, яка остаточно 
буде описувати його склад, при обов’язковій умові посилання на 
відповідну частину, пункт, підпункт застосованої статті. 

Принцип персоналізації вимагає від суб’єкта кваліфікації 
проводити її, враховуючи особливості та індивідуальні ознаки як 
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кожного адміністративного делікту так й кожної особи правопо-
рушника, що існують на момент вчинення адміністративного 
правопорушення та під час здійснення адміністративно-правової 
кваліфікації.  

Принцип повноти кваліфікації забезпечує необхідність вра-
хування усіх без виключення діянь, які вчинила особа. Застосу-
вання якогось вибірного підходу чи кваліфікація окремої части-
ни вчинених діянь – неприпустима. 

Принцип вирішення суперечних питань на користь особи, 
дії якої кваліфікуються безпосередньо закріплений у ч. 3 ст. 62 
Конституції України, відповідно до якої докази, які одержані 
незаконним шляхом не можуть складати основу обвинувачення 
так як й припущення [2]. Так, коли у уповноваженого суб’єкта 
виникають сумніви, щодо кваліфікації адміністративного право-
порушення, він зобов’язаний тлумачити останні не інакше як на 
користь обвинуваченого. 

Принцип недопустимості пред’явлення подвійного обвину-
вачення у вчиненні адміністративного правопорушення випли-
ває зі ст. 61 Основного закону України – «Ніхто не може бути 
двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду 
за одне й те саме правопорушення» [2]. Тобто адміністративне 
правопорушення, що посягає на сферу громадського порядку та 
безпеки не може кваліфікуватися за однією нормою КУпАП, 
якщо до цього при проведенні іншої кваліфікації діяння особи 
вже визначена норма, яка охоплює й вказане вище правопору-
шення. 

Принцип незмінності кваліфікації захищає від її довільної 
(необґрунтованої, безпідставної) зміни. Підставами, за яких до-
пускається зміна кваліфікації є: здійснення помилки при квалі-
фікації, яка стала чинником, що призвів до неправильної квалі-
фікації; зміну обставин справи: виникнення нових чи визнання 
незаконними вже встановлених; викриття факту проведення за-
відомо неправильної кваліфікації, тобто факт зловживання осо-
би, якій надано право державою проводити кваліфікацію адміні-
стративних правопорушень у сфері громадського порядку та 
громадської безпеки. 

Принцип професіоналізму тісно переплітається з принципом 
публічності. Суб’єкти, які проводять кваліфікацію повинні мати 
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достатні теоретичні знання та професійні навички для її здійс-
нення, оскільки юридичні наслідки проведення офіційної квалі-
фікації у будь-якому разі впливають на особу, через призначен-
ня адміністративного покарання за вчинене правопорушення. До 
того ж, необхідно, створити належну теоретичну базу, у вигляді 
методологічних порад, роз’яснень, листів тощо, які будуть оріє-
нтувати посадових осіб на здійснення правильної кваліфікації та 
пояснювати як правильно розв’язувати спірні питання при ква-
ліфікації адміністративних правопорушень у сфері громадського 
порядку та громадської безпеки. 

Визначення принципів адміністративно-правової кваліфіка-
ції правопорушень у сфері громадського порядку та громадської 
безпеки має практичне значення у діяльності органів внутрішніх 
справ. Їх суворе дотримання забезпечить вироблення алгоритму 
дій посадової особи при проведенні адміністративно-правової 
кваліфікації, що сприятиме зменшенню кількості випадків по-
милкової кваліфікації адміністративних правопорушень, а зна-
чить, зміцненню законності та правопорядку у державі. 
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РЕСПУБЛІКИ 

Україна тісно інтегрована до світової і європейської систем 
безпеки, а тому має зважати на сучасні тенденції організаційно-
правового забезпечення діяльності поліції та інноваційні підходи 
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до охорони правопорядку і налагодження співробітництва у 
протидії злочинності і викоріненні соціальних патологій. При 
цьому варто зазначити, що сліпе запозичення зарубіжного до-
свіду створює часом законодавчі суперечності, призводить до 
виникнення прогалин у регулюванні того чи іншого виду право-
відносин [1, с. 3].  

На наш погляд, на сьогодні така європейська країни, як Ли-
тва презентує найбільш оптимальну модель поліції, яка характе-
ризується наданням правоохоронних послуг населенню, акцен-
туванням діяльності на превенції злочинності та користуються 
високим рівнем довіри суспільства.  

Дослідженню досвіду діяльності поліції в зарубіжних країнах 
присвячували свої праці, такі вітчизняні вчені як, О. М. Бандурка, 
С. М. Гусаров, І. В. Дробуш, А. І. Камінський, А. Т. Комзюк, 
В. К. Колпакова, Н. П. Матюхіної, М. М. Москаленка, О. С. Про-
невич, В. І. Позняка, В. П. Сальнікова, Ю. П. Соловея, Ю. М. Ста-
рілова, О. Ю. Синявської, В. М. Шадріна та інші. Проте праці, 
які б досліджували діяльність територіальних підрозділів поліції 
Литовської Республіки відсутні, що підсилює її актуальність і 
своєчасність.  

Відповідно до ст. 11 закону про поліцію Литовської Респуб-
ліки, поліція складається з: 

1. Департаменту поліції; 
2. Спеціалізованих поліцейських підрозділів; 
3. Територіальних підрозділів поліції; 
4. Спеціалізованих навчальних закладів поліції [2]. 
Зазначимо, що є і інші правоохоронні органи для виконання 

поліцейських функцій у конкретних областях: служба розсліду-
вання фінансових злочинів при Міністерстві внутрішніх справ 
Литовської Республіки, Державна прикордонна служба при Мі-
ністерстві внутрішніх справ Литовської Республіки, митна кри-
мінальна служба, служба спеціальних розслідувань, департа-
мент державної безпеки та військова поліція. 

Слід наголосити, що діяльність поліції у Литовській Респу-
бліці регулюється законом про поліцію, який був прийнятий у 
2000 році. 
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Зазначимо, що загальне керівництво і контроль за діяльніс-
тю поліції є обов’язком Генерального комісара поліції Литви, 
який призначається на посаду строком на 5 років і звільняється з 
посади Президентом Литовської Республіки за пропозицією Мі-
ністра внутрішніх справ, яка затверджується урядом Литовської 
Республіки. Генеральний комісар поліції Литви перебуває в 
прямому підпорядкуванні Міністра внутрішніх справ і підзвіт-
ний Президенту Литовської Республіки [3]. 

Що стосується, територіальних поліцейських підрозділів, то 
вони виконують функції, покладені на них правовими актами на 
встановленій території. Територіальні поліцейські підрозділи 
складаються з 10 графств – штаб-квартир поліції та їх підрозді-
лів – 49 місцевих поліцейських підрозділів: 

– штаб-квартири створені в центрі міста і забезпечують реа-
лізацію завдань поліції на всій території. Їх функції полягають у 
координації та контролі за діяльністю місцевих поліцейських 
підрозділів нижчого рівня в межах їх території; 

– місцеві поліцейські підрозділи створюються в адміністра-
тивних центрах муніципалітету, щоб служити на території від-
повідного муніципалітету. Місцеві поліцейські підрозділи за-
безпечують громадський порядок та безпеку; розробляють і 
здійснюють програми щодо попередження злочинності; забез-
печують захист життя, здоров’я та майна населення, а також 
громадський порядок; запобігають злочинним дія та іншим по-
рушенням закону; виявляють і розслідують злочинні діяння та 
інші порушення закону; представляють проект бюджету на роз-
гляд главам штаб-квартир поліції; здійснюють завдання та фун-
кції, покладені до їх компетенції, тощо [3]. 

Підсумовуючи викладене, варто наголосити на тому, що 
Україна вже готова до поступових євроінтеграційних процесів, 
у тому числі й до реформи системи органів внутрішніх справ. 

Досвід діяльності поліції Литовської Республіки оцінюється 
західними та українськими експертами як найбільш передовий 
серед країн пострадянського простору і заслуговує на увагу з 
метою вдосконалення діяльності та подальшого розвитку систе-
ми органів внутрішніх органів України.  
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СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ 
КОРУПЦІЇ : ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ 

Обравши курс на євроінтеграцію, Україна взяла на себе ни-
зку зобов’язань із наближення до європейських демократичних 
стандартів. Першочерговими задачами на цьому шляху є забез-
печення прозорості влади, протидія корупції та встановлення 
громадського контролю за владою.  

На сьогодні вже зроблено низку кроків для досягнення вка-
заних задач. Одним з таких кроків було прийняття закону Укра-
їни «Про запобігання корупції», що становить собою комплекс-
не реформування системи запобігання корупції у відповідності 
до міжнародних стандартів та успішних практик іноземних дер-
жав. У свою чергу, варто назвати основні складові превентивної 
антикорупційної системи згідно із нормами діючого законодав-
ства: наявність спеціалізованого органу з питань запобігання 
корупції; правила формування та реалізації антикорупційної по-
літики; антикорупційні обмеження; запобігання та врегулюван-
ня конфлікту інтересів; спеціальні антикорупційні інструменти 
(антикорупційна експертиза, спеціальна антикорупційна перевір-
ка, Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або 
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пов’язані з корупцією правопорушення, вимоги щодо прозорості 
та доступу до інформації); захист викривачів (захист осіб, які 
повідомляють про факти корупції від незаконного звільнення, 
переведення, зміни істотних умов трудового договору); відпові-
дальність за корупційні та пов’язані з корупцією правопору-
шення; усунення наслідків корупційних правопорушень (скасу-
вання актів, визнання нікчемними правочинів, відшкодування 
збитків у судовому порядку); міжнародне співробітництво. 

У свою чергу, варто відмітити прийняття Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та пу-
блічних діячів», який зробив публічною інформацію про кінце-
вих вигодоодержувачів юридичних осіб – суб’єктів підприємни-
цької діяльності, а також відкрив доступ до інформації, що міс-
титься у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, 
із певними застереженнями. Іншим кроком у цьому напрямку 
стало набрання чинності закону України «Про державний земе-
льний кадастр», який зробив загально доступною публічну када-
строву карту України. 

Поряд із зазначеним, варто вказати, що досвід боротьби з 
корупцією країн з розвиненою демократією та міжнародних ор-
ганізацій свідчить, що немає єдиного тактичного набору таких 
заходів. Це обумовлено різними культурними традиціями та 
економічним станом різних країн. Але існує достатньо чітка 
стратегія, властива майже всім програмам по боротьбі з коруп-
цією. В узагальненому вигляді вона знайшла своє відображення 
в низці документів, прийнятих Організацією Об’єднаних Націй, 
Радою Європи та іншими міжнародними організаціями. Однією 
з головних рис сучасної стратегії боротьби з корупцією є необ-
хідність виявлення джерел та передумов виникнення корупції, 
притаманних кожній окремій країні.  

Такий підхід обумовлений перш за все тим, що на стратегі-
чному рівні можна виділити лише дуже широкі сфери загально-
державного і відомчого характеру. Серед них найважливіші: за-
конодавство країни і нормативно-правове регулювання питань 
протидії корупції; політико-економічні та соціальні умови фун-
кціонування органів державної влади; особливості внутрішньої 
діяльності зазначених організацій тощо [1, с. 3–4]. 
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У свою чергу, корупція є вкрай небезпечним явищем, її сус-
пільна небезпечність полягає в тому, що вона : підриває автори-
тет держави, завдає шкоди утвердженню демократичних основ 
управління суспільства, побудови і функціонування державного 
апарату; суттєво обмежує конституційні права та свободи лю-
дини і громадянина, особливо пересічних громадян, які, найбі-
льше потерпаючи від корупції і не маючи змоги уникнути кору-
пційного тягаря, втрачають при цьому віру в демократію; пору-
шує принципи права і закону; призводить до гальмування та 
викривлення соціально-економічних реформ, перешкоджає роз-
виткові ринкових відносин, передусім середнього та малого під-
приємництва, особливо «не прикритого» владними структурами, 
а також надходженню інвестицій, кредитів; грубо порушує 
встановлений порядок здійснення повноважень посадовими і 
службовими особами органів державної влади, місцевого само-
врядування; надає незаконні привілеї корумпованим угрупуван-
ням і кланам, підпорядковує державну владу їхнім інтересам; 
сприяє криміналізації та тінізації економічних відносин, легалі-
зації доходів, одержаних злочинним шляхом; живить організо-
вану злочинність, насамперед економічну, стає неодмінною 
умовою її існування; порушує принцип соціальної справедливо-
сті, невідворотності покарання; нищить духовні та моральні 
цінності; ускладнює відносини з іншими державами і всією мі-
жнародною спільнотою, унеможливлює надання іноземної до-
помоги [2, с. 127–128]. 

У правовому відношенні корупція становить сукупність різ-
них за характером та ступенем суспільної небезпеки, але єдиних 
за своєю суттю корупційних діянь, а також порушень етики по-
ведінки державних службовців. 

В цілому в нашій країні зроблено перші кроки створення 
нової ефективної системи запобігання корупції на основі міжна-
родних стандартів, що сприятиме зниженню рівня корупції в 
державі, а відтак – розвитку економіки та підвищенню добробу-
ту громадян.  
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ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТУРЫ 
В УКРАИНЕ 

Развитие организационных основ адвокатской деятельности 
и адвокатуры, как правозащитной негосударственной организа-
ции, в Украине напрямую связано с произошедшими коренными 
преобразованиями в политической и экономической системе 
страны, созданием принципиально новых правоотношений.  

В результате проводимых в Украине реформ, влекущих за 
собой глобальные изменения во всех сферах жизни государства 
и общества, создается принципиально новая правовая ситуация, 
требующая пересмотра и правового уточнения форм организа-
ционной деятельности адвокатуры как одного из основных ме-
ханизмов защиты прав человека, как в Украине, так и во всем 
мире. За последние годы роль и место адвокатуры, а также круг 
ее задач по осуществлению защиты прав и законных интересов 
граждан и иных субъектов правоотношений существенным об-
разом изменились. Принятие новых кодексов (прежде всего, 
Уголовного процессуального кодекса Украины) существенно 
изменило статус адвоката и расширило его процессуальные права.  

Принятие Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской 
деятельности» юридически оформило принадлежность адвока-
туры к институтам гражданского общества и возложение на нее 
отдельных публично-правовых функций.  
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Закон Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельнос-
ти», по сравнению с ранее действовавшим законом «Об адвока-
туре», организационные формы осуществления адвокатской де-
ятельности, фактически, оставил неизменными. Статья 4 Закона 
устанавливает, что адвокат может осуществлять адвокатскую 
деятельность индивидуально или в организационно-правовых 
формах адвокатского бюро или адвокатского объединения (ор-
ганизационные формы адвокатской деятельности) [1]. Предста-
вляется, что изменений не внесено, разве что законодатель уб-
рал варианты названий адвокатских объединений (фирмы, кон-
торы и тому подобное), которые упоминались в утратившем 
силу законе Украины «Об адвокатуре» [2]. Теперь адвокаты бу-
дут создавать только объединения. И хотя никто не может запре-
тить включить в наименование объединения распространенные в 
настоящий момент наименования («фирма» или «контора»), наи-
менование «адвокатское объединение», как информация об орга-
низационно-правовой формы юридического лица, ныне обязате-
льно должно указываться в наименовании, в обеспечение выпо-
лнения требований статьи 90 ГК Украины [3]. 

В соответствии со статьей 13 закона «Об адвокатуре и адво-
катской деятельности», адвокат, который осуществляет адвокат-
скую деятельность индивидуально, является самозанятым лицом 
и может открывать счета в банках, иметь печать, штампы, блан-
ки (в том числе ордера) с указанием своей фамилии, имени, и 
отчества, номера и даты выдачи свидетельства о праве на заня-
тие адвокатской деятельностью [1]. 

В соответствии со статьей 14 закона «Об адвокатуре и адво-
катской деятельности», адвокатское бюро является юридичес-
ким лицом, созданным одним адвокатом. Наименование адвока-
тского бюро должно включать фамилию адвоката, который его 
создал. В соответствии со статьей 15 закона «Об адвокатуре и 
адвокатской деятельности», адвокатское объединение является 
юридическим лицом, созданным путем объединения двух или 
более адвокатов (участников) [1]. 

Адвокатское бюро и адвокатское объединение действуют на 
основании устава. Государственная регистрация адвокатского бю-
ро и адвокатского объединения осуществляется в порядке, уста-
новленном законом Украины «О государственной регистрации 
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юридических лиц и физических лиц – предпринимателях» [4]. 
Адвокатское бюро и адвокатское объединение имеют самостоя-
тельный баланс, могут открывать счета в банках, иметь печать, 
штампы и бланки, со своим наименованием. 

Теперь закон предусматривает ведение Единого реестра ад-
вокатов Украины (статья 17 закона «Об адвокатуре и адвокатс-
кой деятельности»), который должен обеспечивать открытый 
доступ заинтересованных лиц к достоверной информации о чис-
ленности и персональном составе адвокатов, а также об избран-
ных адвокатами организационных формах адвокатской деятель-
ности. 

На сегодняшний день в Украине сложились два типа адво-
катских объединений, которые отличаются, прежде всего, своей 
внутренней организацией. Следует отметить, что ряд авторов 
выделяют «традиционные» и «командные (партнерские)» типы 
адвокатских объединений [5, с. 13–14; 6, с. 87–94]. 

Традиционные объединения по своей организации являются 
прямыми наследниками адвокатских коллегий и юридических 
консультаций советского времени. Именно в такие объединения 
переродились большинство старых адвокатских коллегий.   

Адвокаты, которые осуществляют свою деятельность в рам-
ках традиционных объединений, фактически работают индиви-
дуально. Каждый адвокат такого объединения «сам по себе». Он 
сам подыскивает клиентов, сам ведет дела. Можно смело ска-
зать, что адвокаты традиционных объединений принимали дан-
ную форму деятельности не для осуществления адвокатской де-
ятельности, а для общей эксплуатации офисных  

Подводя итог вышесказанному, отметим, что законодатель 
справедливо предоставил адвокатам свободу выбора форм орга-
низации своей деятельности, ибо только так можно добиться 
развития адвокатуры, повышения квалификации адвокатских 
кадров. Представляется, что в условиях необходимости форми-
рования эффективного рынка юридических услуг и создания 
больших возможностей для клиентов недопустимо создавать 
препятствия и ограничения деятельности индивидуальных адво-
катов. В связи с этим Закон Украины «Об адвокатуре и адвокат-
ской деятельности» предоставляет клиентам большие возмож-
ности в выборе адвоката. 
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ 
ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ:  

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

В сучасних умовах для оперативного та ефективного забез-
печення діяльності ОВС по профілактиці правопорушень, проти-
дії злочинності, розкриттю і розслідуванню злочинів є комплекс-
не застосування оперативно-технічних засобів, інформаційно-
пошукових систем, інформаційно-телекомунікаційних засобів та 
технологій, що потребує запровадження надійної системи інфор-
маційної безпеки. Це пов’язано зі специфікою завдань які вирі-
шує ОВС, а саме з обробкою та передачею різних видів інфор-
мації, яка потребує захисту на всіх етапах її використання.  

Процес інформатизації діяльності ОВС тягне за собою ши-
рокі можливості доступу до інформаційних ресурсів, які  
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використовуються в діяльності міліції щодо протидії злочинно-
сті та забезпечення прав і свобод громадян. Тому підвищення 
ефективності діяльності ОВС може бути вирішено через запро-
вадження надійної системи інформаційної безпеки. 

Метою статті є здійснення аналізу та вивчення стану інфо-
рмаційної безпеки в системі інформаційно-правового забезпе-
чення ОВС, як чинник ефективної протидії злочинності.  

Інформаційна безпека є складовим компонентом загальної 
проблеми інформаційного забезпечення людини, держави і сус-
пільства. Вона орієнтована на захист суб’єктів інформаційних 
ресурсів, законних інтересів. Зміст поняття «інформаційна без-
пека» розкривається у практичній діяльності, наукових дослі-
дженнях, а також нормативно-правових документах. 

Інформаційна безпека – це стан захищеності систем обро-
бки і зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, 
доступність і цілісність інформації, або комплекс заходів, спря-
мованих на забезпечення захищеності інформації від несанкціо-
нованого доступу, використання, оприлюднення, руйнування, 
внесення змін, ознайомлення, перевірки, запису чи знищення [1]. 

Інформаційна безпека ОВС України – це стан інформації 
щодо діяльності ОВС України, при якому з нею ознайомлені 
лише суб’єкти, які передбачені чинним законодавством та ви-
ключено можливість надходження інформації до третіх осіб [2]. 

Система інформаційної безпеки має бути спрямована на за-
побігання втрати інформації, її перекручення, несанкціоновано-
го доступу та незаконного її використання під час проектування, 
впровадження та експлуатації інформаційних підсистем. 

На даний час основним напрямом протидії витоку інформа-
ції є забезпечення фізичного (технічні засоби, лінії зв’язку, пер-
сонал) та логічного (операційна система, прикладні програми, 
дані) захисту інформаційних ресурсів ОВС. При цьому безпека 
досягається завдяки використанню апаратних, програмних та 
криптографічних методів та засобів захисту, а також комплек-
сом організаційних заходів. 

Безпека та захист в інформаційних системах ОВС має буду-
ватись з урахуванням комплексного підходу до побудови системи 
захисту, що передбачає об’єднання в єдиний комплекс необхідних 
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заходів та засобів захисту інформації на всіх рівнях системи ін-
формаційного забезпечення. 

Визначальним в безпеці та захисті системи інформаційного 
забезпечення є адміністрування інформаційних підсистем, яке 
запроваджується та контролюється інформаційною службою 
МВС України [3]. 

Але незважаючи на значні результати в області комп’юте-
ризації, інформатизації та запровадження новітніх інформаційних 
технологій в діяльність ОВС кінцева ефективність забезпечення 
інформаційної безпеки ОВС не завжди відповідає сучасним вимо-
гам. Сучасні системи безпеки мають високі характеристики тіль-
ки по окремим напрямам забезпечення безпеки. Прямолінійне 
вирішення даної проблеми шляхом створення на кожну інфор-
маційну систему ОВС власної системи безпеки не є ефективним 
та не забезпечує можливості практичної реалізації на всіх рівнях 
(фінансові обмеження, складність в експлуатації та координації 
дій). Логічним виходом з цієї ситуації є інтеграція окремих ін-
формаційних систем ОВС та систем безпеки. 

Отже можна зробити висновок, що інформаційна безпека 
органів внутрішніх справ України є однією із ключових в системі 
функціонування правоохоронних органів. Ефективна організація 
інформаційної безпеки в забезпеченні інформаційно-правової 
діяльності органів внутрішніх справ України може бути здійс-
нена завдяки інтеграції інформаційних систем правоохоронних 
органів та систем безпеки всіх рівнів до єдиного інформаційного 
середовища на державному та міжнародному рівнях. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ ПРАВА 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У СФЕРІ ОСВІТИ 

В сучасних умова освіта є тією «цеглиною», «фундамен-
том», який забезпечує повноцінний розвиток людини, доступ 
особистості до духовних та матеріальних благ, є мірилом досяг-
нень певного громадянського суспільства та станом його цивілі-
зованості. Тому особливої уваги потребує механізм адміністра-
тивно-правової охорони права інтелектуальної власності у сфері 
освіту.  

Проблема вдосконалення правового захисту інтелектуальної 
власності, і тим більше у сфері освіти, безпосередньо пов’язана із 
загальнодержавним завданням забезпечення національної та еко-
номічної безпеки. Поступове формування законодавчо визначе-
них способів і засобів правового захисту та гарантування дотри-
мання права інтелектуальної власності є одним із чинників підви-
щення рівня соціально-економічного розвитку України [1, с. 31].  

Захист права інтелектуальної власності слід розглядати як 
захист можливостей фізичної чи юридичної особи реалізувати 
таке право. Для того, щоб такі можливості були реалізовані, не-
обхідно, щоб держава не тільки сформувала необхідну норматив-
ну основу захисту, а й створила ефективну систему контролю за 
дотриманням законодавства, що означає організацію діяльності 
державних органів у зазначеному напрямку, покладанням на по-
садових осіб цих органів повноважень, спрямованих на здійснен-
ня правового захисту, з одного боку, а, з іншого – наділення фізи-
чних і юридичних осіб як суб’єктів права інтелектуальної власно-
сті правовими можливостями реалізації такого права [1, с. 33]. 

В. О. Боняк у своєму дисертаційному дослідженні наголошує, 
що право людини і громадянина на освіту – це передбачене Кон-
ституцією, нормами міжнародного та національного права міра 
можливої поведінки суб’єкта правовідносин, реалізація, охорона 
та захист якої гарантовані державою через діючу систему органів 
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державної влади, місцевого самоврядування, мережу освітніх 
закладів різних форм власності та наукових установ і яка спря-
мована на здобуття теоретичних знань, практичних навичок, 
виховання особистості, залучення людини до національної й 
світової культурної спадщини з метою гармонійного та прогре-
сивного розвитку як кожної особистості окремо, так і суспільст-
ва в цілому [2, с. 9]. М. І. Матузова дійшла висновку, що право 
на освіту це суб’єктивне право, тобто особисте, індивідуальне і 
конкретне; за юридичними властивостями – конституційне; за 
соціальною природою і сферою дії – культурне [3]. Т. В. Гра-
чова визначає право на освіту як одне з соціальних прав люди-
ни, направлене на здобуття визначеної суми знань, умінь, нави-
чок на основі взаємного співробітництва суб’єктів сфери освіти 
з метою всебічного розвитку особистості та підготовки до життя 
в суспільстві [4, с. 49].  

Право на освіту, на думку І. Ю. Приза, доцільно віднести до 
духовних громадянських прав. Оскільки реалізація всіх інших 
прав громадянина, як то політичних, економічних соціальних та 
культурних, ґрунтується (базується) саме на праві на освіту. На 
користь цього твердження виступають наступні аргументи: 
1) право на освіту наступає раніше ніж політичні права, оскільки 
громадянин має право на дошкільну освіту та повну загально 
середню освіту раніше ніж реалізація політичних прав; 2) в ході 
реалізації права на освіту у особистості формується світогляд, 
життєві цінності та пріоритети, уявлення про самі «права», що в 
подальшому є підставою для належної реалізації політичних 
економічних та культурних прав тощо [5, с. 98]. 

Враховуючи викладене, слід виокремити наступні ознаки 
права на освіту: по-перше, право на освіту – це правові можли-
вості людини і громадянина бути повноцінним та невід’ємним 
членом громадянського суспільства, та є обов’язковим елемен-
том його правового статусу; по-друге, право на освіту визнаєть-
ся в певному розумінні як природне тобто духовне громадянське 
право, оскільки реалізація всіх інших прав громадянина, як то 
політичних, економічних соціальних та культурних, ґрунтується 
(базується) саме на праві на освіту; по третє, воно є невід’єм-
ним; по-четверте, є необхідним для нормального існування і 
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розвитку людини і громадянина; по-п’яте, має декілька рівнів, 
досягнення яких передбачає наявність обов’язкових початкових 
рівнів; по-шосте, є загальним і рівним для кожної людини і гро-
мадянина; по-сьоме, реалізація зазначеного права визнається і 
гарантується державою; по-восьме, існує система правових за-
собів захисту порушеного права; по-дев’яте, має постійний, ін-
дивідуальний та динамічний характер – людина може його реа-
лізовувати протягом усього життя. 

Рухаючись далі спробуємо визначити право інтелектуальної 
власності у сфері освіти як об’єкт адміністративно-правової 
охорони. Як наголошує Р. Б. Шишка, охорона прав інтелектуа-
льної власності становить широкий комплекс засобів правового, 
організаційного й іншого характеру, що встановлюють правовий 
режим об’єктів права інтелектуальної власності, визначають 
правове становище суб’єктів, порядок набуття, реалізації і при-
пинення суб’єктивних прав та юридичних обов’язків, способи і 
порядок захисту прав суб’єктів у разі їх порушення [6, с. 418]. 
І. Г. Запорожець наголошує, що процес охорони прав на об’єкти 
інтелектуальної власності реалізується через конкретні засоби 
державного впливу, що існують переважно в правовій формі і 
можуть проявлятися або через встановлення правових норм, або 
через їх, перш за все, позитивне застосування [7, с. 27–28]. У той 
же час, І. Г. Запорожець під захистом прав на об’єкти інтелекту-
альної власності розуміє передбачену законодавством діяльність 
відповідних державних органів, перш за все правоохоронних і 
контролюючих та їх посадових осіб, щодо поновлення порушено-
го права на об’єкт інтелектуальної власності, припинення таких 
порушень, а також створення необхідних умов для притягнення 
до юридичної відповідальності осіб, винних у вчиненні проти-
правних дій, наслідком яких стає завдання шкоди правам та за-
конним інтересам суб’єктам інтелектуальної власності [7, с. 28]. 

Таким чином, розглядати право інтелектуальної власності у 
сфері освіти як об’єкт адміністративно-правової охорони необ-
хідно під кутом тих завдань, які можуть бути вирішені за умови 
гарантованості прав на зазначені об’єкти, де найголовнішими є: 
забезпечення найбільш сприятливих умов для творчої діяльності 
із створення творів та об’єктів суміжних прав; забезпечення  
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доступності досягнень культури для усіх громадян; розвиток між-
народного співробітництва у галузі науки, культури та мистецтва; 
забезпечення ефективної правової охорони вітчизняних творів та 
об’єктів суміжних прав у інших країнах, а іноземних – в Україні; 
наповнення державного бюджету додатковими коштами за раху-
нок реалізації об’єктів авторського права і суміжних прав.  

Отже, об’єктами права інтелектуальної власності у сфері 
освіти можуть бути лише нематеріалізовані результати інтелек-
туальної, творчої діяльності, які знаходяться у певній об’єктив-
ній формі, придатні для сприйняття і відтворення. Об’єктами 
права інтелектуальної власності є в узагальненому вигляді знан-
ня. Адже будь-які результати інтелектуальної, творчої діяльнос-
ті, є передусім, новими здобутими знаннями. 

Так, звернення до ст. 8 закону України «Про авторське пра-
во і суміжні права» надає можливість зазначити детальний пе-
релік об’єктів авторського права, які можуть отримати правову 
охорону. Стає очевидним, що законодавець залишив відкритим 
перелік об’єктів авторського права, яким може надаватися пра-
вова охорона, і що свідчить про можливість надання правової 
охорони будь-якому об’єкту, який відповідає встановленим за-
коном формальним ознакам.  

Враховуючи викладене, можна зробити висновок, що адмі-
ністративно-правова охорона права інтелектуальної власності у 
сфері освіти становить позитивний статичний стан адміністра-
тивного права, спрямований на правову регламентацію відносин 
у сфері освіти, а у разі необхідності попередження та припинення 
правопорушень у відповідній сфері, забезпечення умов збере-
ження права інтелектуальної власності у сфері освіти та віднов-
лення й усунення перешкод у здійснені права інтелектуальної 
власності у сфері освіти. Її невід’ємна складова – адміністратив-
но-правовий захист, який полягає у активних діях щодо віднов-
лення порушеного права інтелектуальної власності у сфері осві-
ти, усунення перешкод під час його здійснення засобами адміні-
стративного права та притягнення винних до юридичної 
відповідальності. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ 
АДМІНІСТРАТИВНИХ КОМІСІЙ ПРИ ВИКОНАВЧИХ 

ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Соціально-економічні та політичні зміни в Україні, які ма-
ють місце впродовж двох десятиріч, безпосередньо вплинули на 
розвиток науки адміністративного права і стали факторами, що 
змінили уявлення про інститут адміністративної відповідальнос-
ті в цілому та про організацію діяльності органів, яким підвідо-
мчі розгляд справ про адміністративні правопорушення. Ефек-
тивне функціонування правозастосовного механізму реагування 
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владних органів на адміністративні правопорушення багато в 
чому залежить від організації діяльності органів адміністратив-
ної юрисдикції, які його представляють. Серед цих органів важ-
ливе місце посідають адміністративні комісії, які у переважній 
більшості створюються і діють при виконавчих органах сільсь-
ких, селищних, місцевих рад. 

Дослідженню суб’єктів адміністративно-юрисдикційної дія-
льності приділяли увагу такі видатні вчені як Є. В. Додін, 
Т. О. Коломоєць. Проте у вітчизняній науці було лише одне ком-
плексне дослідження адміністративно-правового регулювання 
юрисдикційної діяльності адміністративних комісій в Україні, 
яке було здійснено О. І. Миколенко, В. С. Бердником. 

Проблемним залишається організаційний аспект діяльності 
адміністративних комісій. 

Відповідно до підп. 4 п. «б» ч. 1 ст. 38 закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 до відання 
виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать 
делеговані повноваження щодо розгляду справ про адміністра-
тивні правопорушення, віднесені законом до їх відання; утво-
рення адміністративних комісій та комісій з питань боротьби зі 
злочинністю, спрямування їх діяльності [1, ст. 38] 

Порядок організації таких комісій міститься в Положенні 
про адміністративні комісії Української РСР, затверджене ука-
зом президії Верховної Ради Української РСР від 9 березня 
1988 року № 5540-ХІ. Положення було прийняте ще у 1988 році, 
і з того часу в нашій державі відбулися кардинальні зміни регу-
люємих суспільних відносин, що потребує і переосмислення та 
переробки відповідного законодавства, адже більшість норм По-
ложення суперечить чинному законодавству України. Крім того, з 
1984 року обсяг справ, які можуть розглядати адміністративні 
комісії значно скоротився.  

Так, в Положенні застосовується термін «звільнений відпо-
відальний секретар комісії». Проте розкриття цього терміну вза-
галі відсутнє [2, ст. 6] 

У зв’язку з вищевикладеним кожні окремі ограни місцевого 
самоврядування вимушені приймати своє положення про адмі-
ністративні комісії, що обумовлює неоднорідність та невизначе-
ність складу таких комісій. 
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Так, відповідно до п. 5 ст. 2 Положення про адміністративну 
комісію виконкому Одеської міської Ради, затвердженого рі-
шенням виконкому ОМР № 25 від 30 січня 2014 року адмініст-
ративна комісія діє в складі голови, заступника голови, відпові-
дального секретаря та членів комісії. Число членів комісії вста-
новлюється залежно від обсягу роботи комісії органом, який 
утворює комісію. До складу комісії входять депутати Одеської 
міської ради, представники громадських організацій та/або 
об’єднань [3, ст. 5] 

Таким чином, незрозуміло, як саме визначається обсяг ро-
боти комісії. 

Як зазначає Є. Трубніков, в Попаснянському районі Луган-
ської області кількісний склад комісії не відповідає вимогами 
п. 6 Положення про адміністративні комісії, оскільки до їх скла-
ду обрано по 3-4 члени замість 6. До складу комісій обрано ді-
льничого інспектора райвідділу міліції, лікаря міської санітарно-
епідеміологічної станції та пенсіонерів, що є порушенням п. 6 
Положення [4]. 

В. С. Берднік зазначає, що «корисним є досвід Білорусії, яка 
чітко прописала в Положенні про адміністративну комісію мож-
ливу кількість членів адміністративної комісії в залежності від 
того, при якій раді вона створюється, а також встановила вимоги 
до голови комісії, його заступників та відповідального секрета-
ря» [5, с. 147]. 

Таким чином, невизначеність складу та непрофесійність 
осіб, які обираються членами адміністративних комісій призво-
дять до неправильного розгляду і вирішення справ про адмініст-
ративні правопорушення та різного правозастосування до одна-
кових правовідношень. 

З огляду на вищезазначене можна зробити висновок, що ор-
ганізаційний аспект діяльності адміністративних комісій вивче-
ний недостотаньо та потребує теоретичного та практичного пе-
реосмислення для оптимізації їх діяльності та якісного покра-
щення покладених на адміністративні комісії функцій. 
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ЩОДО РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ ГРОМАДСЬКА 
БЕЗПЕКА ТА ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК 

Проблема безпеки як соціального явища виділяється як одна 
із глобальних проблем сучасності. Вона є своєрідною характе-
ристикою і необхідною умовою життєдіяльності та життєздат-
ності особи, суспільства, держави. Особливість цієї проблеми 
полягає в тому, що вона носить комплексний характер, так як 
будь-яка соціальна проблема в кінцевому рахунку так чи інакше 
відображає один з аспектів безпеки. Зважаючи на сказане зупи-
нимося на дослідженні окремих проблем пов’язаних із громад-
ською безпекою. 

Громадська безпека є важливою основою існування суспі-
льства і в той же час наслідком тих процесів, що відбуваються в 
суспільстві. В спеціальній літературі громадська безпека роз-
глядається у широкому і вузькому розумінні. В широкому розу-
мінні громадську безпеку за своїм  змістом складають різнома-
нітні відносини в економічному, соціально-культурному і адмі-
ністративному ( управлінському), політичному житті. За такого 
підходу громадська безпека – це комплекс правових, в тому числі 
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і правоохоронних заходів, що забезпечують нормальне функціо-
нування держави, суспільства, обстановку спокою для кожного 
громадянина.  

У вузькому розумінні громадська безпека розглядається як 
порядок вольових суспільних відносин, що виникають та ствер-
джуються в процесі життєдіяльності громадян, їх спілкування в 
громадських місцях згідно з діючими приписами правових норм 
та правил і звичаїв цивілізованого суспільства [1]. В даному ви-
падку доцільно говорити про громадську безпеку як комплекс 
правових та організаційних заходів, які б регулювали відносини, 
що торкаються громадської безпеки, та практичної діяльності 
державних органів, в тому числі правоохоронних, по їх забезпе-
ченню. 

Під змістом громадської безпеки слід розуміти систему вза-
ємопов’язаних суспільних відносин, що проявляються в поведі-
нці людей, їх діяльності, вчинках переважно в громадських міс-
цях, особливо де концентрується з тих чи інших причин велика 
маса людей. Громадська безпека зводиться до реалізації усіх 
видів соціальних норм та принципів поведінки, що відобража-
ють інтереси людей, а також тих, хто реально має та здійснює 
владу [1].  

Безперечно, громадська безпека в широкому розумінні є до-
сить складним структурним явищем, що охоплює різнобічні сус-
пільні відносини. Насамперед, громадська безпека тісно пов’я-
зана з громадським порядком. Громадський порядок можна роз-
глядати як обумовлену вимогами розвитку систему суспільних 
відносин, формування і розвиток яких сприяє підтримці суспіль-
ного і особистого спокою, узгодженості і ритмічності суспільного 
життя, забезпеченню у взаємному спілкуванні людей їх особистої 
та майнової недоторканності, честі і гідності, сприятливих умов 
для здійснення громадянами свобод, прав і обов’язків. 

Говорячи про співвідношення понять «громадська безпека» 
і «громадський порядок» необхідно виходити з того, що громад-
ський порядок є складовою частиною категорії громадської без-
пеки. Взаємозв’язок між громадською безпекою і громадським 
порядком проявляється не лише в зв’язку з тим, що в діяльності 
деяких органів держави співпадають завдання по охороні гро-
мадської безпеки та громадського порядку. Забезпечення  
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громадської безпеки є необхідною умовою підтримання громад-
ського порядку, а зміцнення громадського порядку має важливе 
значення для забезпечення громадської безпеки.  

Безумовно, основу громадського порядку в широкому розу-
мінні складає правопорядок: порядок в сім’ї, общині, трудових 
колективах, апараті державного управління, громадських міс-
цях, армії, в економіці та фінансовому господарстві, в природо-
охоронній сфері [2, с. 42]. Подібний порядок характеризується 
певною стійкістю та гармонією між людьми. Різного роду конф-
лікти попереджуються або усуваються за допомогою державних 
і громадських механізмів. Таким чином, основу громадського 
порядку складають відносини, що складаються в громадських 
місцях, тобто в місцях спілкування людей при задоволенні їх 
матеріальних, духовних потреб, під час відпочинку. Проте було 
б помилкою обмежувати громадський порядок тільки рамками 
громадських місць. Зокрема поняттям «громадський порядок» 
охоплюються і відносини, що виникають та розвиваються поза 
громадськими місцями, але за своїм характером пов’язуються з 
забезпеченням особистої безпеки громадян, суспільного спокою, 
створенням нормальних умов для діяльності державних і гро-
мадських організацій, для праці та відпочинку громадян, охорони 
їхньої честі та гідності. Прикладом може бути хуліганство в окремій 
квартирі, що також є зазіханням на громадський порядок [3, с. 31]. 

Разом з тим, варто виокремити декілька аспектів, що нада-
ють проблемі громадського порядку особливої актуальності. По-
перше, значна частина правопорушень, що прямо чи опосеред-
ковано посягають на громадський порядок, здебільшого скою-
ється в громадських місцях. Наприклад хуліганство, яке є до-
сить поширеним явищем і завдає громадянам безліч незручнос-
тей. По-друге, нестабільний економічний стан країни породжує 
виникнення ситуації, за якої різко зменшилася соціальна захи-
щеність людини та збільшилась кількість осіб без постійного 
місця проживання та осіб, що займаються бродяжництвом. З 
появою громадян такого типу не лише значно змінився соціаль-
ний ландшафт, а й підвищилася загроза для громадського по-
рядку. Разом з тим постійне зростання кількості житлових маси-
вів та збільшення на дорогах транспортних засобів вносить свої 
негативні корективи у громадський порядок. 
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Дані моменти роблять проблему вивчення громадського по-
рядку і громадської безпеки та їх охорони надзвичайно актуаль-
ною як в теоретичному, так і в практичному відношенні. 
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КОМПРОМІС У СПРАВІ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ 
ПРАВИЛ ЯК ОБСТАВИНА, ЩО ЗВІЛЬНЯЄ ВІД 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Питання адміністративної відповідальності за вчинення по-
рушення митних правил є надзвичайно актуальними, адже така 
відповідальність пов’язана із застосуванням адміністративного 
примусу, зачіпає права та законні інтереси суб’єктів права, без-
посередньо впливає на їх адміністративно-правовий статус і зу-
мовлює для осіб, до яких застосовується, обтяжливі наслідки 
різного характеру. Провадженню в справах про порушення мит-
них правил, адміністративній відповідальності за вчинення цих 
порушень присвятило свої наукові праці багато вчених: 
Є. В. Додін, Ф. Л. Жорін, В. К. Колпаков, А. Т. Комзюк, 
А. В. Мазур, В. Я. Настюк, А. І. Педешко, Д. В. Приймаченко, 
Р. Б. Шишка, В. К. Шкарупа, М. Г. Шульга та інші, але, врахо-
вуючи те, що питання компромісу у справі про порушення мит-
них правил є новим положенням у митному законодавстві, яке 
регулює дане провадження, на цей час воно є недостатньо 
дослідженим, а окремі аспекти взагалі не розглядались. Таким 
чином, актуальним є дослідження компромісу як обставини, що 
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звільняє від адміністративної відповідальності за порушення 
митних правил, відповідності даного положення Митного коде-
ксу основним принципам адміністративної відповідальності та 
іншим нормам законодавства, яке регулює відповідальність за 
вчинення порушення митних правил. 

Поняття компромісу у справі про порушення митних правил 
визначається ч. 1 ст. 521 Митного кодексу України [1], відпові-
дно до якої за відсутності в діях особи, яка вчинила порушення 
митних правил, ознак кримінального правопорушення, прова-
дження у справі про це правопорушення може бути припинено 
шляхом компромісу. Компроміс полягає в укладенні мирової 
угоди між зазначеною особою та органом доходів і зборів, поса-
дова особа якого здійснює провадження у справі. Частина 8 цієї 
ж статті закріплює, що у разі припинення провадження у справі 
про порушення митних правил шляхом компромісу особа, яка 
вчинила це правопорушення, вважається такою, що не була при-
тягнута за нього до адміністративної відповідальності. Отже, у 
разі припинення провадження у справі про порушення митних 
правил шляхом компромісу, особа фактично звільняється від 
адміністративної відповідальності за це правопорушення. 

Стаття 458 Митного кодексу визначає, що порушення мит-
них правил є адміністративним правопорушенням, за яке цим 
Кодексом передбачена адміністративна відповідальність, а стат-
тею 459 закріплено, що адміністративна відповідальність за по-
рушення митних правил встановлюється цим Кодексом, при 
цьому ні Митний кодекс, ні Кодекс України про адміністративні 
правопорушення чи інші нормативні акти не визначають понят-
тя адміністративної відповідальності, що є причиною різних 
підходів науковців до її розуміння. Проте, якщо проаналізувати 
різні визначення поняття адміністративної відповідальності, які 
даються вченими-адміністративістами, праці яких присвячено 
проблемам адміністративно-деліктного права (Ю. П. Битяком, 
І. П. Голосніченком, Є. В. Додіним, В. К. Колпаковим, А. Т. Ком-
зюком тощо), то стає очевидним, що сутністю адміністративної 
відповідальності є накладення на особу, яка вчинила адміністра-
тивне правопорушення, адміністративного стягнення, передба-
ченого санкцією статті, що встановлює відповідальність за це 
правопорушення. Таким чином, звільнення від адміністративної 
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відповідальності за порушення митних правил при застосуванні 
компромісу у справі про порушення митних правил полягає у 
ненакладенні адміністративного стягнення за порушення мит-
них правил, передбаченого санкцією відповідної статті Митного 
кодексу України, хоча це прямо суперечить одному з найважли-
віших принципів адміністративної відповідальності – принципу 
її невідворотності. Як справедливо зазначається в літературі, 
невідворотність адміністративної відповідальності як принцип 
полягає в тому, що особа, яка вчинила адміністративне правопо-
рушення, повинна бути піддана адміністративному стягнен-
ню» (виділено нами. – В. К.) [2, с. 8]. Інші науковці зазначають, 
що принцип невідворотності передбачає неминучість настання 
адміністративної відповідальності для особи, яка вчинила адмі-
ністративний проступок. Невідворотність адміністративної від-
повідальності залежить від професіоналізму працівників, упов-
новажених притягувати до відповідальності і застосовувати сан-
кції. Адміністративний проступок, на який не відреагувала 
держава, заподіює правопорядку серйозної шкоди. Безкарність 
правопорушника заохочує його на вчинення нових проступків і 
подає негативний приклад іншим нестійким особам [3, с. 319]. 

Варто акцентувати, що накладення на особу адміністратив-
ного стягнення за вчинення адміністративного правопорушення, 
крім прямих негативних наслідків для цієї особи різного харак-
теру, зумовлює для неї ще і стан так званої «адміністративної 
покараності» протягом одного року з дня закінчення виконання 
адміністративного стягнення. Вчинення протягом цього строку 
адміністративного правопорушення особою, яка протягом року 
притягалася до відповідальності за таке правопорушення, є ква-
ліфікуючою обставиною, тягне підвищену відповідальність, а 
часто кваліфікується і як новий склад адміністративного про-
ступку. Такі склади порушень митних правил передбачені бага-
тьма статтями Митного кодексу (ч. 2 ст. 470, ч. 2 ст. 474, ч. 2 
ст. 481, ч. 2 ст. 482, ч. 2 ст. 483), причому штрафи за вчинення 
таких правопорушень в рази більші, ніж за однорідні правопо-
рушення, вчинені особою, яка протягом року не притягалася до 
відповідальності за вчинення даного правопорушення. Таким 
чином, норма Митного кодексу, яка передбачає можливість 
припинення провадження у справі про порушення митних 
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правил шляхом компромісу, відкриває можливість особам, які 
фактично вчиняють порушення митних правил, передбачені зга-
даними статтями, уникати набагато суворішої відповідальності, 
оскільки їх діяння не можна кваліфікувати за ч. 2 ст. 470, ч. 2 
ст. 474, ч. 2 ст. 481, ч. 2 ст. 482, ч. 2 ст. 483, тому що в даному 
разі вони вважаються такими, що не притягалися до адміністра-
тивної відповідальності. На нашу думку, це неприпустимо, тому 
пропонуємо внести зміни до ч. 8 статті 521 Митного кодексу, 
додавши до неї таке положення: «У разі вчинення особою про-
тягом року однорідного порушення митних правил, передбаче-
ного ч. 1 ст. 470, ч. 1 ст. 474, ч. 1 ст. 481, ч. 1 ст. 482, ч. 1 ст. 483 
цього Кодексу, провадження у справі щодо якого раніше протя-
гом року вже припинялось шляхом компромісу, ця особа вважа-
ється такою, що протягом року притягалася до адміністративної 
відповідальності за його вчинення». 

Крім того, вважаємо за необхідне доповнити ст. 521 Митно-
го кодексу положеннями, які вимагають при вирішенні питання 
митними органами про можливість застосування компромісу у 
справі про порушення митних правил, враховувати обставини 
правопорушення, особу правопорушника, навмисно чи з необ-
ережності вчинено нею порушення митних правил, а також об-
ставини, які пом’якшують і обтяжують відповідальність. 
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начальник Головного слідчого управління фінансових розслідувань 
Державної фіскальної служби України 

ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-
ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

Формування в Україні незалежної, суверенної, 
демократичної та правової держави, якою вона визнана 
відповідно до її Конституції, вимагає проведення ряду суттєвих 
перетворень в усіх сферах суспільного життя. Прийнята в 
2000 році на сесії Генеральної Асамблеї ООН і затверджена 189 
державами світу Декларація Організації Об’єднаних Націй запо-
чаткувала процес досягнення світовою спільнотою визначених 
до 2015 року результатів у тих сферах, де нерівномірність гло-
бального людського розвитку виявилася найгострішою. Серед 
них – боротьба з голодом і злиденністю, забезпечення доступу 
до освіти, досягнення гендерної рівності, зниження рівня 
материнської та дитячої смертності, скорочення розповсюджен-
ня ВІЛ/СНІДу та інших захворювань, досягнення екологічної 
сталості, а також гармонізація зовнішньої допомоги для країн, 
що розвиваються. При цьому досягнення позитивного результа-
ту у кожній з указаних сфер залежить від забезпечення 
економічної стабільності та економічної безпеки в державі. На 
сьогоднішній день Україна стоїть на порозі формування 
цивілізованих ринкових відносин та входження, у зв’язку з цим, 
до ряду міжнародних економічних співтовариств. Звідси 
випливає, що одним з основних завдань органів державної влади 
в Україні є забезпечення сталого економічного розвитку держа-
ви, підтримання економічної рівноваги та гарантування 
економічної безпеки. Належне виконання даного завдання 
неможливе без функціонування в державі адміністративно-
правового механізму забезпечення економічної безпеки. 

Адміністративно-правовий механізм забезпечення 
економічної безпеки держави є досить складним правовим яви-
щем. Він включає в себе ряд елементів, які в своїй сукупності 
покликані підтримувати економічну стабільність у крані, а 
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також попереджати та припиняти будь-які посягання на неї. На 
сьогоднішній день серед науковців відсутній єдиний погляд на 
структуру механізму правового регулювання, у тому числі на 
будову механізму забезпечення економічної безпеки. 

На думку С. С. Алексєєва, до елементів механізму правово-
го регулювання відносяться: юридичні норми, правовідносини, 
акти реалізації суб’єктивних юридичних прав і обов’язків, 
нормативні юридичні акти, правова культура і правосвідомість. 
У цьому переліку наявні всі правові явища, які так чи інакше 
врегульовано впливають на суспільні відносини [1, с. 23]. 

І. П. Голосніченко визначає механізм правового впливу, як 
систему взаємозв’язаних і взаємозумовлених елементів, які 
поділяються на три групи: засоби впливу, проміжні ланки й 
об’єкти впливу. До першої з них входять правові принципи, 
норми, джерела права, правовідносини. До другої – 
правосвідомість, правова культура; до третьої – акти реалізації 
норм [2, с. 97–104]. Дані положення досить повно відображають 
структуру механізму правового регулювання. Однак вони не 
враховують такого важливого елементу як акти тлумачення 
норм права, значущість яких проявляється в тому, що вони ви-
значають як правильно повинні застосовуватися норми чинного 
законодавства. 

Ф. Є. Колонтаєвський виділяє наступні основні елементи 
механізму правового регулювання: нормативну основу; правові 
відносини; здійснення суб’єктами їх прав і обов’язків [3, с. 15]. 
На наш погляд така структура є не зовсім повною так як не 
включає таких важливих елементів, як акти тлумачення норм 
права та акти їх реалізації. 

В. М. Хропанюк розглядає механізм правового регулювання 
як систему правових засобів, за допомоги яких здійснюється 
упорядкування суспільних відносин відповідно до мети й зав-
дань правової держави. Основними структурними елементами 
механізму правового регулювання є: 1) норми права, які вста-
новлюють загальні та юридичні обов’язкові правила поведінки 
тих учасників суспільних відносин, які перебувають у сфері пра-
вового регулювання; 2) правовідносини, що є найважливішим і 
необхідним елементом реального життя права; 3) акти реалізації 
юридичних прав та обов’язків – це фактична поведінка суб’єктів 
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правовідносин щодо здійснення їхніх прав та обов’язків [4, 
с. 341–342]. 

Більш повною є структура механізму адміністративно-
правового регулювання запропонована Х. П. Ярмакі, який 
вважає, що вона включає: норми адміністративного права, 
адміністративно-правові відносини, акти тлумачення норм 
адміністративного права і акти реалізації адміністративно-
правових норм [5, с. 49]. Подібної думки притримується й 
О. П. Коренєв, який вважає, що до структури механізму право-
вого регулювання відносять наступні елементи: 

– норми права і його принципи, об’єктивовані в норматив-
но-правових актах, указах Президента та інших нормативних 
актах; 

– акти тлумачення норм права, видані уповноваженими на 
те організаціями; 

– акти застосування норм права; 
– правові відносини [6, с. 40]. 
Л. М. Шестопалова визначає механізм правового регулю-

вання суспільних відносин як комплексне явище, сукупність 
правових засобів, за допомогою яких поведінка суб’єктів 
суспільних відносин приводиться у відповідність до приписів, 
що містяться у нормах права. Елементи механізму правового 
регулювання: а) норми права – основа механізму правового ре-
гулювання, оскільки з них, їх змісту, починається дія права на 
соціальні відносини; б) правові відносини – суспільні відносини, 
що відбуваються у визначених нормами права межах; в) акти 
реалізації прав і обов’язків – дії суб’єктів щодо здійснення 
приписів правових норм; г) акти застосування права;  
ґ) законність; д) правосвідомість; е) правова культура. Чинники 
(явища), що впливають на правове регулювання: законність; 
правосвідомість; правова культура [7, с. 157–158]. 

Цікавою є думка О. Г. Мурашина, який вказує три основ-
них, кілька допоміжних і цементуючий елементи механізму 
правового регулювання. До основних він відносить: юридичну 
норму, правовідносини, реалізацію учасниками правовідносин 
їх суб’єктивних прав і обов’язків. У якості допоміжних називає 
акти застосування права, а нормативною основою вищевка-
заного механізму – систему правових норм, при цьому певну 
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роль відводить підзаконним актам, пояснюючи це тим, що зако-
нодавець не може приймати правові норми з таким ступенем 
деталізації, який гарантував би можливість регулювання усіх 
суспільних відносин [8, с. 18–19]. 

Таким чином, більшість науковців зійшлися на тому, 
що структурними елементами механізму адміністративно-
правового регулювання, у тому числі механізму забезпечення 
економічної безпеки, є: правові норми, правовідносини, акти 
реалізації норм права та акти тлумачення правових норм. Деякі 
науковці до вказаної структури додають ще такі явища, як 
нормативні акти, юридичні факти, суб’єктів та об’єктів впливу, 
принципи та інструменти, методи регулювання, діяльність, 
спрямовану на забезпечення економічної безпеки та процедури і 
алгоритми її реалізації, а також техніки і технології управління; 
організаційні структури і управлінський персонал; відповідне 
забезпечення (політичне, правове та інформаційне) [9, с. 14–17]. 

Якщо проаналізувати зміст та значення кожного з наведе-
них явищ, які, на думку відповідних вчених, входять до складу 
досліджуваного нами механізму, то можна відмітити, що не всі 
із вказаних явищ дійсно слід відносити до елементів цього 
механізму. Наприклад, це стосується суб’єктів, адже саме вони 
застосовують цей механізм, а доцільність включення об’єкту 
викликає сумнів, бо саме щодо нього і застосовується цей 
механізм. Вказівка на діяльність по забезпеченню економічної 
безпеки є зайвою, бо вона характеризує спосіб практичного 
застосування механізму. Включення до його складу правовід-
носин є доволі суперечливим, хоча б з тих міркувань, що 
механізм як раз і впорядковує ці відносини, він щодо них спря-
мований, а тому навряд чи об’єкт упорядкуванням може сам 
себе упорядковувати.  

Тому є всі підстави вказати на те, що лише ті з елементів, 
які за своєю спрямованістю та значенням здатні виконувати 
роль засобів впливу на певний об’єкт з метою забезпечення на-
лежного стану його існування варто включати до складу 
адміністративно-правового механізму забезпечення економічної 
безпеки держави. Такими є: норми права та нормативні акти; 
юридичні факти; акти застосування права, реалізації прав і 
обов'язків; принципи та інструменти, методи регулювання, а 
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також процедури і алгоритми реалізації діяльності, включаючи 
техніки і технології управління; відповідне забезпечення 
(політичне, правове та інформаційне тощо). І саме ця сукупність 
явищ здана забезпечити цілеспрямований та системний вплив на 
відповідні відносини в сфері економіки з метою приведення її до 
такого стану, який характеризується як стан економічної безпеки. 
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