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ВСТУПНЕ СЛОВО

Клачко
В.М.,
директор
інституту,
кандидат
педагогічних наук, доцент
Шановні колеги й гості!
Дозвольте привітати Вас з початком підсумкової науковотеоретичної конференції наукового товариства курсантів
інституту у 2016 році «Національна поліція та національна
гвардія в контексті розвитку», основними завданнями якої є
аналіз теоретичних та практичних проблем діяльності поліції.
Питання, що винесені на обговорення є важливими для
забезпечення громадської безпеки в Україні.
Актуальність та гострота питань охорони громадського
порядку та забезпечення громадської безпеки визначається
зростанням криміногенного потенціалу в усіх сферах
громадського життя, зумовленого насамперед негативними
процесами, пов’язаними з переходом до нових суспільних
відносин, кризовими явищами в економіці, високим рівнем
розшарування
суспільства,
зміною
старих механізмів
соціального управління та іншими не менш негативними
проявами перехідного періоду.
У зв’язку з цим перед наукою повстає питання
забезпечення створення доцільної системи організаційних та
управлінських заходів, спрямованих на силове врегулювання
зазначеного сегменту суспільних відносин. Саме ці відносини,
за умов формування науково-обгрунтованої концепції
громадської безпеки, будуть поєднувати стратегію тактику
системної діяльності правоохоронних органів і військових
формувань.
Сподіваюсь, що сьогоднішня конференція стане не тільки
підсумком проведеної роботи, але й дасть поштовх до
подальшої плідної наукової праці наших курсантів.

Щиро бажаю учасникам конференції успіхів у
науковій та освітній діяльності, натхнення та мирної праці.
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НАУКОВІ ДОПОВІДІ
Романенко
Д.C.,
курсант
ННІ №3 НАВС
Науковий керівник: старший
викладач
кафедри
ТСП
кандидат психологічних наук
Гузенко Є.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛЬНИХ
ПІДРОЗДІЛІВ КОРД ТА SWAT: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
Необхідність і першочерговість проведення реформ у
багатьох сферах життєдіяльності Української держави ні в кого
не викликає сумнівів. Про реформування економіки, фінансів,
охорони здоров’я, правоохоронної сфери, а відтак і подолання
корупції тощо у наш час говорять усі – від політиків до
пересічних громадян, які в щоденному житті постійно
пересвідчуються в недосконалості багатьох державних
інституцій та наявності корупційних схем, що не подолані та
продовжують діяти як і раніше.
У цьому контексті реформи українських правоохоронних
органів є чи не найнагальнішими з усіх вище перелічених.
У зв’язку з утворенням Національної поліції як центрального
органу виконавчої влади, виникло актуальне питання щодо
створення нового підрозділу особливого призначення на кшталт
американського SWAT.
КОРД (Корпус Оперативно-Раптової Дії) — підрозділ
Національної поліції для вирішення надзвичайних ситуацій,
рівень яких є настільки високим і складним, що може
перевищити можливості сил оперативного реагування чи
оперативно-розшукових підрозділів.
В основу повсякденної службово-бойової діяльності
КОРД покладаються принципи служіння та захисту громадян
України, ефективного забезпечення безпеки і прав громадян,
чесного і добросовісного виконання своїх службових обов’язків,
високого професіоналізму та інших європейських і міжнародних
правил та практик поліцейської діяльності.
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SWAT (спочатку означала фразу англ. special weapons
assault team — штурмова група зі спец. озброєнням; в даний час
абревіатура розшифровується як англ. special weapons and tactics
— спеціальна зброя і тактика) — підрозділи в американських
правоохоронних органах, які використовують легке озброєння
армійського типу та спеціальні тактики в операціях з високим
ризиком, в яких потрібні здібності та навички, що виходять за
рамки можливостей звичайних поліцейських.
Завдання, покладені на підрозділ SWAT:
1. звільнення заручників;
2. забезпечення периметра безпеки проти снайперів під час
візитів державних осіб;
3. забезпечення більшої вогневої потужності в деяких ситуаціях,
у тому числі проти підозрюваних, що забарикадувалися;
4. порятунок поліцейських і цивільних які потрапили під
обстріл;
5. контртерористичні операції в містах США;
6. вирішення ситуацій, що характеризуються високим ризиком
при мінімумі смертей, поранень і пошкоджень власності;
7. вирішення ситуацій з особами, які забарикадувалися (для
цього спеціально створений підрозділ Hostage Barricade Team);
8. стабілізація ситуацій з самогубцями, що характеризуються
високим ризиком;
9. забезпечення підтримки при рейдах проти наркомафії, арешти
за судовим ордером, обшуках підозрюваних;
10. забезпечення підтримки на особливих заходах;
стабілізація небезпечних ситуацій при зіткненні зі злочинцями
(такими як расисти, серійні вбивці, гангстери);
11. боротьба з вуличними безладами.
Для підрозділу КОРД визначені такі завдання:
1. Розробляє, готує та проводить спеціальні операції із
захоплення небезпечних злочинців;
2. Припиняє правопорушення, що вчиняються учасниками
злочинних угрупувань;
3. Звільняє заручників;
4.Здійснює силову підтримку під час проведення оперативнорозшукових заходів, слідчих (розшукових) та негласних слідчих
(розшукових) дій, а також заходів забезпечення кримінального
провадження;
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5. Надає підтримку іншим підрозділам поліції з метою
забезпечення
переважаючої
вогневої
потужності
над
правопорушниками;
6. Бере участь в антитерористичних операціях, що проводяться
Антитерористичним центром при Службі безпеки України;
7. Вивчає, узагальнює вітчизняний та іноземний досвід, а також
методику роботи аналогічних закордонних підрозділів у цьому
напрямку роботи;
8. Забезпечує здійснення заходів безпеки осіб, які беруть участь
у кримінальному судочинстві.
Відповідно до поставлених завдань КОРД поділяється на три
групи:
•
Група «А» — займається спеціальними штурмовими
діями в особливих ситуаціях;
•
Група «В» — забезпечує захист осіб, які беруть участь у
кримінальному судочинстві;
•
Група «С» — забезпечує громадську безпеку на масових
заходах.
Поліцейські SWAT набираються з добровольців з
власних організацій по виконанню закону. Залежно від
політики, що проводиться департаментом кандидати повинні
відслужити мінімальний термін у лавах департаменту перед
визнанням придатними для спеціальних відділів, таких як
SWAT. Ця вимога до терміну перебування на посаді засноване
на факті, що поліцейські SWAT все ще є співробітниками
охорони закону і повинні досконально знати політику, що
проводиться департаментами і поліцейські процедури.
Кандидати в загін SWAT піддаються ретельному відбору
та підготовки. Кандидати повинні пройти випробування
фізичної спритності, усне, письмове та психологічне тестування,
щоб довести, що вони не тільки фізично, а й психологічно
придатні до бойових операцій.
Особлива увага приділяється фізичній підготовці, так як
поліцейський повинен бути готовим до тягот бойових операцій.
Після відбору потенційний співробітник повинен пройти
численні курси, які перетворять його на повністю
кваліфікованого бійця SWAT. Поліцейські тренуються в міткою
стрільби для розвитку майстерності ретельної стрільби.
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Підрозділи спеціальних операцій комплектуються на
добровільних засадах і контрактній основі особами, які:
мають досвід практичної роботи (служби) в органах внутрішніх
справ, Національній поліції, Збройних силах, Службі безпеки
України не менше трьох років;
брали участь у проведенні антитерористичної операції у складі
підрозділів, утворених відповідно до законодавства України.
пройшли співбесіду із керівництвом Департаменту КОРД;
пройшли спеціальне психологічне та медичне обстеження, за
результатами яких визнані придатними до проходження служби
у підрозділах проведення спеціальних операцій;
успішно здали нормативи з фізичної підготовки та пройшли
п’яти-добовий курс на витривалість;
пройшли спеціалізоване навчання у Департаменті організації
діяльності Корпусу оперативно-раптової дії та успішно здали
іспити.
Кандидат (за наявності його згоди) на заміщення посади
у відділі проведення спеціальних операцій спецпідрозділу КОРД
може бути опитаний спеціалістом служби із застосуванням
комп’ютерного поліграфа.
Чибиряк
М.С.,
курсант
ННІ №3
Науковий керівник: доцент
кафедри криміналістики
та
судової
медицини
Курилін І.Р.
ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
ДОКУМЕНТІВ
Документ у широкому розумінні слова - це матеріальний
об'єкт, на якому тим чи іншим способом зафіксована інформація
щодо певних фактів. Вони відносяться до найпоширеніших
об'єктів криміналістичного дослідження.
Під
час
техніко-криміналістичного
дослідження
документів вирішуються дві групи завдань:
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ідентифікаційні: ідентифікація цілого документа за його
частинами; штампів, печаток за їх відсотками; друкарської
машинки за текстом; виконавця машинописного тексту;
встановлення конкретних друкарських апаратів і засобів
виконання всього документа або певні його реквізити та ін.
діагностичні: встановлення відносної та абсолютної давності
виконання документа; місця виготовлення документа; спільного
походження різних документів; визначення умов зберігання
документів тощо.
Класифікаційні, які вирішуються при необхідності
встановлення типу, системи та моделі друкарського засобу,
класу паперу, тощо.
Розповсюдженими способами змінення документів є
підчистка (спосіб змінення змісту документа, при якому
здійснюється механічне видалення частини тексту); дописка
(спосіб зміни початкового змісту документа шляхом внесення
до рукописного тексту нових слів, фраз або окремих письмових
знаків); виправлення (спосіб зміни початкового змісту
документа шляхом переробки одних письмових знаків);
травлення (спосіб зміни змісту документа, при якому
здійснюється видалення тексту за допомогою хімічних
реактивів, які вступають у реакцію з барвником штрихів і
знебарвлюють його); змивання (знебарвлення барвника штрихів
з
поверхні
документа
різними
розчинами);
заміна
фотографічних карток, яке в більшості випадках виконується в
документах, що посвідчують особу, цінних паперах тощо.
Найбільш поширеними прийомами є: повна заміна фотокартки;
монтаж фотознімка; нанесення на підкладку старої фотокартки
частини емульсійного слою іншої фотокартки; заміна частини
цінного паперу; вклеювання номерів.
Техніко-криміналістична експертиза документів, як і
будь-який інший вид дослідження проводиться лише після
подання ініціатором проведення експертизи матеріалів,
оформлених згідно з вимогами процесуального законодавства.
Так, до експертної установи слід надсилати: постанову (ухвалу)
про призначення експертизи та об'єкти дослідження, а у разі
потреби - зразки для порівняльного дослідження.
Підготовка матеріалів для судово-технічної експертизи
документів складається з наступних стадій: 1) огляд документів8

речових доказів та визначення завдань дослідження; 2)
залучення спеціаліста на підготовчому етапі призначення
експертизи (в разі необхідності); 3) вибір експертної установи;
4) за необхідності вилучення або відібрання порівняльних
зразків; 5) винесення постанови про призначення судовотехнічної експертизи документів; 6) пакування матеріалів
дослідження та подання їх до експертної установи.
Ї
Школьніков В.І., курсант
ННІ №3 НАВС
Науковий керівник: завідувач
кафедри
ТСП
кандидат
психологічних наук Каверін
О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ТА ШЛЯХИ БОРОТЬБИ З
ТЕРОРИЗМОМ
Загроза терористичних атак для України є дуже
актуальним питанням.Місця масового перебування людей,
об’єкти підвищеної небезпеки є найбільш вірогідними цілями
терористичних атак. Це може призвести до значної кількості
людських жертв.
Тероризм, як масове і політично значиме явище –
результат повальної “деідеологізації”, поки окремі групи в
суспільстві ставлять під сумнів законність і права держави і тим
самим оправдують свій перехід до терору для досягнення своєї
мети.
Тероризм є суттєвим і дієвим способом залякування і
знищенням людей для досягнення власних цілей. Для протидії
цьому небезпечному явищу необхідна координація зусиль усіх
держав на високому рівні, утворення мережі міжнародних
антитерористичних організацій. Для здійснення ефективних дій
по боротьбі з тероризмом необхідно також відпрацювати єдині
міжнародно-правові поняття, точну правову характеристику
цього виду злочину та удосконалити тактику дій та методи
боротьби правоохоронних органів з тероризмом.
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Серед терористичних актів вчинених в Україні в мирний
час можна назвати вибухи у Дніпропетровську та теракти в
Макіївці.З часу проведення антитерористичної операції число
терористичних актів значно зросло. На підставі аналізу наданих
Генеральною прокуратурою України статистичних даних, в
Україні в 2013 р. зареєстровано лише 10 терористичних
злочинів, протягом 2014 р. – 2088, а в січні – липні 2015 р. –
1717. Найжорстокішими проявами тероризму на території
України були бій під Волновахою (22 травня 2015 року), збитий
літакBoeing 777 (17 липня 2014 року),збитий Іл-76 у Луганську
(14 червня 2014 року), артилерійський обстріл бойовиками
терористичного угруповування«ДНР» рейсового автобуса
«Златоустівка – Донецьк», що проходив паспортний контроль на
пункті пропуску поблизу міста Волноваха (13 січня 2015 року),
серія обстрілів житлових кварталів містаМаріуполь (24 січня
2015 року).
За таких сучасних умов суттєвою небезпекою для
світової спільнотита окремих держав, у тому числі й України, є
тероризм. В наш час тероризм – це складне соціальне явище, яке
створює загрозу для стабільності багатьох країн світу.
Серія терористичних актів в Україні, теракти в Європі
(Франція, Бельгія), а також численні погрози терористів щодо
нових нападів на різні держави, які розповсюджуються через
засоби масової інформації, особливо важкі наслідки терактів, що
проявляються, передусім, у загибелі величезної кількості ні в
чому не винних людей, зухвалість і цинізм дій злочинців дають
підстави стверджувати, що, незважаючи на заходи, які
вживаються урядами країн антитерористичної коаліції, рівень
терористичної активності залишається високим та має
тенденцію до зростання.
Низька правова культура, політичні помилки і соціальні
прорахунки, слабкість державного апарату, корумпованість
чиновників, низький професіоналізм спецслужб сприяють
виникнення тероризму.
Для України важливим є той факт, що боротьба з
тероризмом, у тому числі й методами спецслужб, останнім
часом стає одним з вирішальних критеріїв для розвитку
стосунків Європейського Союзу з «третіми» країнами. Таким
чином, враховуючи стратегічну політичну лінію України на
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інтеграцію до Європейського співтовариства, вивчення досвіду
ЄС у зазначеній сфері представляється доцільним для
українських право- охоронних органів, які беруть участь у
боротьбі з тероризмом.
Слід відмітити, що загальнодержавна система
профілактики тероризму має зводитися до підняття
економічного добробуту людей, правового виховання населення
в дусі дотримання норм законодавства, повідомлення про будьякі підозрілі ситуації.
Необхідно проводити регулярні заняття, мета яких
полягає у навчанні населення навичкам особистої безпеки при
загрозі здійснення терористичних актів.
Крім цього, необхідну увагу потрібно звернути на
удосконалення роботи спеціальних служб по боротьбі з
тероризмом. Запровадження нових методів та способів боротьби
з тероризмом, а також аналіз тактичних дій спецпідрозділів
зарубіжних країн у проведенні антитерористичних операції
дозволить
випрацювати
вітчизняну систему силових,
оперативно-розшукових заходів по боротьбі з тероризмом. На
сучасному етапі, військові операції не кращий спосіб боротьби з
тероризмом. Більш ефективні так звані «точкові удари» з
захопленням чи ліквідацією лідерів терористичних рухів.
Пустовіт
А.В.,
курсант
ННІ №3 НАВС
Науковий керівник: завідувач
кафедри
ТСП
кандидат
психологічних
наук
Каверін О.В.
ТАКТИКА ДІЙ ПАТРУЛЬНИХ НАРЯДІВ ПОЛІЦІЇ
ПРИ ГРУПОВИХ ПОРУШЕННЯХ ГРОМАДСЬКОГО
ПОРЯДКУ
Останнім часом в Україні постійно зростає напруженість
у суспільстві, що провокується в першу чергу політичною
нестабільністю, економічним становищем більшою частини
населення, невпевненістю в завтрашньому дні. Ця напруженість,
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найбільш яскраво проявляється під час проведення масових
заходів (політичних акцій, мітингів, спортивних заходів тощо)
під час яких можуть виникати ситуації, які швидко змінюються
та вимагають прийняття термінового, адекватного рішення
представників внутрішніх справ, з метою її врегулювання.
Однією з причин виникнення масових заворушень є
загальна напруженість у суспільстві, економічна криза,
безробіття, а отже погіршення матеріального забезпечення
населення. Саме труднощі у соціально-економічному житті
штовхають більшу частину населення держави до активних дій,
що проявляються у збільшенні кількості проведення масових
заходів, які, як правило, носять суто політичний характер. В
переважній більшості проведення таких заходів, за відповідних
умов (або провокації з боку опонентів), можуть переростати в
групові порушення громадського порядку і масові заворушення,
які є небезпечними соціальним явищем, що дестабілізують
обстановку в районах проживання населення, порушують
нормальну життєдіяльність громадян, роботу підприємств,
установ, організацій і транспорту, а також можуть призвести до
тяжких наслідків.
Однією з необхідних та обов’язкових умов нормального
функціонування будь- якої держави та суспільства є
забезпечення громадського порядку. Масові заходи - це
організована, санкціонована або несанкціонована форма
активних дій груп людей, індивідуальні дії особи в громадських
місцях з метою виявлення їх волі, захисту своїх прав і свобод,
законних інтересів, задоволення потреб в економічній,
політичній, соціально-культурній, інших матеріальних та
духовних сферах. Про затвердження Статуту патрульнопостової служби поліції” при запобіганні та припиненні масових
безпорядків і групових порушень громадського порядку
патрульно-постові наряди повинні:
а) ретельно вивчати обстановку і контингент осіб при
проведенні походів, мітингів, демонстрацій на вулицях та в
інших місцях масового скупчення людей; спрямовувати увагу на
всі обставини, які можуть викликати або сприяти скоєнню
групових порушень громадського порядку, доповідати про такі
обставини оперативному черговому, самим вживати заходів
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щодо їх усунення, а також вимагати вжиття заходів від
відповідних посадових осіб;
б) негайно реагувати на факти хуліганських проявів і
сигнали громадян про можливі групові порушення громадського
порядку; виходячи з обставин, рішуче і вміло діяти при
затриманні хуліганів з метою виключення можливості
виникнення
безпорядків;
роз’яснювати
порушникам
неправомірність їх дій і вимагати припинення порушень; в)
вживати заходів до припинення торгівлі спиртними напоями в
неустановлених місцях, особливо на території проведення
спортивних та інших масових заходів; разом з адміністрацією
парків, стадіонів і видовищних закладів вживати заходів до
недопущення на спортивні та інші культурно-масові заходи осіб
у нетверезому стані, вживання спиртних напоїв на спортивних
майданчиках і підходах до них;
г) негайно доповісти черговому (старшому наряду) про
випадки невиконання власниками видовищних закладів та
іншими посадовими особами обґрунтованих вимог нарядів
міліції щодо забезпечення належно - го порядку.
Доповідаючи черговому і старшому наряду про
конфліктну ситуацію, патрульний (постовий) повідомляє про:
а) характер, місце і час виникнення конфліктної ситуації;
б) причини її виникнення;
в) контингент і кількість учасників конфлікту;
г) кількість присутніх громадян та їх ставлення до
конфлікту.
На
випадок
виникнення
групових
порушень
громадського порядку патрульному (постовому) необхідно
знати шляхи і маршрути, на яких найбільш зручно вилучати
затриманих з місця події, а також приміщення, де їх можна
тримати до прибуття транспортних засобів.
Охорона громадського порядку і безпеки при проведенні
масових заходів (громадсько-політичних, культурно-масових,
спортивних та ін.) залежно від їх значення та масштабу
організовується Головними управліннями МВС України в
Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київської області,
управліннями МВС України в областях, м. Севастополі та
управліннями (відділами) МВС України спеціальної та
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транспортної міліції, міськими та районними управліннями й
відділами внутрішніх справ.
У період підготовки до забезпечення охорони
громадського порядку і громадської безпеки під час зборів,
мітингів, демонстрацій, вуличних походів та інших масових
заходів керівництвом органів внутрішніх справ та підрозділів
патрульно-постової служби з особовим складом, задіяним на
охорону правопорядку, має проводитись вивчення нормативних
актів, які регламентують права й обов’язки поліції,
відповідальність організаторів та учасників масових акцій за
порушення правопорядку, тренування до відпрацювання
тактичних прийомів несення служби в умовах ускладнення
обстановки. Тренування здійснюються напередодні на місці
проведення масового заходу.
Відновлення правопорядку в населеному пункті при
виникненні масових заворушень передбачає активні дії з боку
працівників із застосуванням фізичної сили, спеціальних засобів
і техніки. Якщо уникнути застосування фізичної сили
неможливо, воно повинно бути ефективним, наносити
мінімальну шкоду як стороннім громадянам (вони можуть
опинитися у натовпі випадково), так і безпосереднім учасникам
масових заворушень.
Силові заходи – це активні дії особового складу із
застосуванням фізичної сили, спеціальних засобів і техніки, а у
виняткових випадках – зброї, відповідно до законодавства
України та до порядку, передбаченого ним. Вони провадяться з
метою ліквідації масових заворушень, припинення злочинів,
затримання правопорушників, розосередження натовпу, який
чинить опір чи виявляє непокору законним вимогам працівників
органів внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх
військ МВС України. Застосування силових дій є крайнім
заходом, коли попереджувальні заходи не призвели до
позитивних результатів, і здійснюється за принципом розумної
достатності за чинним законодавством.
Активні дії натовпу вимагають адекватних дій від
працівників. З цією метою керівними документами
передбачається
створення
відповідних
груп:
група
розосередження, група вилучення, група прикриття, група
застосування спеціальних засобів. Вони, як правило, діють у
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тісній взаємодії між собою. Одноманітність тактики
застосування зазначених груп призводить до прогнозування
правопорушниками розвитку подій та завчасному реагуванні на
дії груп оперативно-тактичного шикування.
Розроблення та відпрацювання на практичних заняттях
різноманітних варіантів дій, тактичних прийомів комплексного
застосування груп оперативно-тактичного шикування – є
запорукою успішного припинення масових заворушень і
затримання їх організаторів та активних учасників.
Просолупова М.В., курсант
ННІ №3 НАВС
Науковий керівник: старший
викладач
кафедри
міжнародного права
Славна О.В.
ПОРУШЕННЯ ПРАВ ГРОМАДЯНА УКРАЇНИ ЗА
КОРДОНОМ
Рівень забезпечення прав і свобод людини та
громадянина
за
кордоном
є
вагомим
показником
демократичного суспільства. Надання можливості реального
використання громадянином своїх суб’єктивних прав у
державах сучасного світу є пріоритетом у зовнішній політиці
України.
Розвиток України як незалежної демократичної держави,
створення конституційних засад гарантування прав і свобод
людини, зокрема права на вільне пересування, обумовили
усунення обмежень на перетин державного кордону. В
Радянській Україні закордонні поїздки громадян були винятком.
Сьогодні кожна людина має не тільки право, але й реальну
можливість виїхати в будь-яку державу світу. Так, якщо у 1986
році кількість осіб, які здійснили поїздки до іноземних держав у
особистих справах, не перевищувала 43 тис., то у 2008 році
виїзний потік за приватними справами становив вже 14,2 млн.
громадян України.
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Згідно зі ст. 25 Конституції України, держава гарантує
піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її
межами. Останнім часом зросла кількість випадків порушення
прав громадян України на території іноземних держав.
Найбільш критична ситуація склалася у сфері забезпечення прав
трудових мігрантів, кількість яких в іноземних державах, за
різними даними, перевищує 2 млн. осіб. Чисельні факти
трудової або сексуальної експлуатації громадян України за
кордоном вимагають удосконалення механізмів подолання
цього негативного явища.
Питанню забезпечення прав і свобод людини та
громадянина були присвячені окремі дослідження з теорії
держави і права, конституційного права, адміністративного
права та інших юридичних наук. Зокрема, на формування
основних підходів до вирішення питань, що досліджуються у
роботі, мали вплив праці С.С. Алексєєва, М.М. Гуренко, С.Д.
Гусарєва, В.О. Демиденка, Р.А. Калюжного, А.М. Колодія, В.В.
Копєйчикова. Cтаття 33 Конституції України встановлює, що
кожному, хто на законних підставах перебуває на території
України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця
проживання, право вільно залишати територію України, за
винятком обмежень, які встановлюються законом. Громадянин
України не може бути позбавлений права в будь-який час
повернутися в Україну.
Відповідно до Закону України «Про громадянство
України», громадянин України – особа, яка набула
громадянство України в порядку, передбаченому законами
України та міжнародними договорами України; іноземець –
особа, яка не перебуває в громадянстві України та є
громадянином (підданим) іншої держави або держав; особа без
громадянства – особа, яку жодна держава відповідно до свого
законодавства не вважає своїм громадянином.
Громадянство України – це правовий зв'язок між
фізичною особою та Україною, що знаходить свій вияв у їхніх
взаємних правах та обов'язках.
Стаття 2 Закону України «Про порядок виїзду з України
і в’їзду в Україну громадян України» визначає перелік
документів, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну
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та посвідчують особу громадянина України під час перебування
за її межами, а саме:
• паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
• проїзний документ дитини;
• дипломатичний паспорт;
• службовий паспорт;
• посвідчення особи моряка.
Громадяни України, що проживають за кордоном,
перебувають нібито в подвійному підпорядкуванні: з одного
боку, їхній правовий стан визначається відповідним іноземним
законодавством, а з другого – вони користуються правами і
мають обов’язки нарівні з українськими громадянами, які
проживають на території України, за винятком випадків,
установлених
міжнародними
договорами
й
чинним
законодавством України.
Статтею 8 Закону “Про громадянство України”
встановлено обов'язок України піклуватися та захищати своїх
громадян, які перебувають за її межами.
Дипломатичні представництва і консульські установи
України, їх посадові особи зобов'язані вживати заходів до
забезпечення громадянам України можливості користуватися в
повному обсязі правами, наданими їм законодавством країни
перебування. міжнародними договорами, учасниками яких є
Україна і держава перебування, та міжнародними звичаями, у
встановленому законодавством порядку захищати їх інтереси,
що охороняються законом, а в разі потреби вживати заходів для
поновлення порушених прав громадян України.
Згідно зі статтею 25 Закону України “Про туризм” від 15
вересня 1995 р. держава гарантує захист законних прав та
інтересів громадян України, які здійснюють туристичні
подорожі за кордон.
Механізм міжнародно-правового забезпечення прав і
свобод громадян України за кордоном включає такі складові:
1) суб’єкти;
2) об’єкт;
3) міжнародно-правові засоби.
Важливими умовами ефективності дії механізму
правового забезпечення прав і свобод громадян України за
кордоном є його комплексний і послідовний характер, а також
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створення державою гарантій при реалізації органами державної
влади засобів у цій сфері.
Редька Я.М., курсант ННІ №3
НАВС
Науковий керівник: завідувач
кафедри
ТСП
кандидат
психологічних
наук
Каверін О.В.
ТЕРОРИЗМ – НЕБЕЗПЕЧНІШЕ АНТИСОЦІАЛЬНЕ
ЯВИЩЕ, МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ПРОТИДІЇ
Процес глобалізації породжує численні соціальнополітичні кризи, суперечності та конфлікти, наслідком яких стає
таке небезпечне явище, як тероризм, який залишається однією з
основних загроз національній безпеці держави та міжнародної
безпеки в цілому.
Тероризм визначається як насильницьке протиборство, що
базується на конфлікті і яке наряду з завданням шкоди державі,
посягає на міжнародну безпеку і світопорядок та базується на
відмінності політичних, економічних та культурних інтересів
груп держав, держав, народів, націй, соціальних груп та рухів за
умови використання хоча б однією із сторін терористичних
актів як способу впливу на противника для досягнення
політичних цілей.
Науковці розрізняють міжнародний та державний
(зовнішній і внутрішній) тероризм.
Міжнародним кримінальним злочином терористичний акт
кваліфікується у таких випадках:
– терористичний акт, спрямований проти осіб, які користуються
міжнародним захистом;
– підготовка до злочину здійснюється в одній країні, а
скоюється в іншій;
– терористи, скоївши терористичний акт в одній країні,
переховуються в іншій, і постає питання про їх видачу.
Внутрішній державний терор визначає жорстке
ставлення державної влади всередині самої країни у ставленні
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до політичних противників, до опозиції всередині країни і за її
межами.
Зовнішній державний терор передбачає агресивну
колоніальну політику, загарбання чужих територій.
Також визначають три основних види тероризму:
політичний, релігійний (ідеологічний ) та кримінальний.
Тероризм здійснюється окремими особами, групами, що
виражають інтереси певних політичних рухів або є
представниками країн, в яких тероризм піднесений до рангу
державної політики. З політичної точки зору тероризм
визначається як антигуманний спосіб вирішення політичних
проблем в умовах протиборства, зіткнення інтересів різних сил,
проявів нерівноправності у міждержавних, міжрелігійних
відносинах.
У сучасних умовах проблема тероризму належить до
числа найбільш суперечних міжнародно-правових та політичних
питань. Найпотужнішим інструментом боротьби з цим
злочином, безумовно є міжнародне право.
Враховуючи нещодавні терористичні акти у Парижі та
Брюсселі, боротьба з тероризмом стала для країн ЄС одним із
пріоритетних напрямів діяльності із забезпечення національної
безпеки. Базовим документом для опрацювання національних
стратегій країнами ЄС є Контртерористична стратегія ЄС 2005
р. (EU Counter-Terrorism Strategy), яка визначає 4 основні
напрями діяльності:
- запобігання (prevention);
- захист (protect);
- впровадження (pursue);
- реагування (respond).
В Україні реалізації державної політики у сфері
запобігання тероризму спрямована на усунення причин і умов,
що сприяють виникненню цього негативного явища.
Вирішення зазначеного завдання стосовно діяльності
щодо запобігання тероризму обумовлюється такими чинниками:
1) доктринальним визначенням стратегії запобіжної діяльності;
2) прогнозуванням змін і тенденцій тероризму та його проявів;
3) визначенням порядку, методики, форм і засобів запобіжної
діяльності;
4) інформаційним забезпеченням реалізації визначених завдань;
19

5) розробкою програм, планів запобігання тероризму;
6) координацією запобіжної діяльності суб’єктів боротьби з
тероризмом;
7) здійсненням контрою виконання;
8) матеріальним та іншим ресурсним забезпеченням.
Стратегічною метою запобігання тероризму слід
вважати виявлення, розслідування, розкриття конкретних
злочинів, встановлення та ліквідація терористичних угруповань,
мінімізацію факторів, що можуть спричинити або допомогти
розвитку, поширенню того чи іншого терористичного
формування, ускладнення залучення до терористичної
діяльності і недопущення поширенню ідей тероризму.
Міжнародний досвід боротьби з тероризмом свідчить, що
ефективність зусиль правоохоронних органів і спецслужб
значною мірою залежить від того, наскільки професійно,
грамотно і масштабно організовано профілактичну роботу,
основний акцент у якій робиться на залученні громадськості до
її
виконання.
Отже,
пріоритетним
напрямом
в
антитерористичній діяльності органів внутрішніх справ має
бути здійснення таких заходів: попередження терористичної
діяльності, виявлення та припинення злочинів терористичного
спрямування до моменту реалізації злочинних планів і настання
суспільно шкідливих наслідків.
Можна
зробити
висновок,
що
на
сьогодні
упроваджується комплексний (інтеграційний) підхід, що
поєднує репресивні і превентивні заходи, віддаючи перевагу
останнім. Курс на пріоритетність запобігання, поєднаного із
заходами з припинення організованої терористичної діяльності,
повинен забезпечити налагоджування гнучкої системи
запобігання тероризму, яка працюватиме на засадах
превентивності, ефективного відвернення терористичних загроз.
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Школьніков В.І., курсант
ННІ №3 НАВС
Науковий керівник: доцент
кафедри організації охорони
громадського
порядку
Фещенко Л.О.
НЕОБХІДНІСТЬ ЗАКОНОДАВЧОГО
РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ СПОСТЕРІГАЧА МИРНИХ
ЗІБРАНЬ
Право на мирні зібрання є центральним елементом
функціонування демократичних систем, тісно пов’язаним з
іншими основоположними принципами демократії та
плюралізму, такими як свобода вираження поглядів та свобода
об’єднань. Це право закріплене в низці міжнародних документів
у сфері прав людини, таких як Загальна декларації прав людини
(ст.20), Міжнародний пакт про громадянські і політичні права
(ст.21), Європейська конвенція про захист прав людини і
основоположних свобод (ст.11), Американська конвенція з прав
людини (ст.15), Конвенція ООН про права дитини (ст.15).
Недосконалість законодавства України в сері регулювання
мирних зібрань створює негативний імідж та наслідки для
органів державної влади, особливо для Національної поліції. Це
пов’язано з відсутністю закону про мирні зібрання.
Громадські організації, які усвідомлюють важливість
якісного громадського контролю за державними органами, а
також за ключовими процесами, які відбуваються на лінії
зіткнення суспільства та держави або людини та держави,
зокрема, під час мирних зібрань, до прийняття відповідного
закону про мирні зібрання можуть стати ключовою силою в
забезпеченні прав людини. Так, за умови визнання завідомо
мирних зібрань такими, що порушують публічний порядок та
безпеку, спостерігачі громадських організації у разі можливості
безперешкодного потрапляння в зону масового скупчення
людей можуть:
1) надати до суду докази, які б підтверджували
невинуватість осіб, на яких було складено адміністративні
протоколи за ст. 185, ст. 185-1 КУпАП;
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2) скласти звіти, які б відображали приклади належної
практики в охороні публічного порядку під час масових заходів,
а також недоліки і прогалини в забезпеченні правопорядку.
На основі даних звітів органи поліції можуть аналізувати
дій своїх підлеглих під час забезпечення публічного порядку та
безпеки, а в подальшому вдосконалювати порядок дій
працівників поліції під час проведення масових зборів
громадянами.
Але, відсутність закону про мирні зібрання та правового
статусу спостерігача створює труднощі в дотриманні прав
людини. Так, суд може визнати мирні за своїм характером
зібрання такими, що створюють загрозу публічній безпеці та
порушують публічний порядок. Це в свою чергу, призводить до
того, що спостерігач взагалі не може бути присутнім під час
масових зібрань, а тому не може адекватно оцінити дії кожної із
сторін.
Неможливість реалізації права на мирні зібрання
зумовлює необхідність здійснити заходи, які необхідні для
подолання правової невизначеності у сфері забезпечення
свободи мирних зібрань із обов’язковим врахуванням
відповідних рішень Європейського суду з прав людини.
Так, розробка профільного законодавства, що буде
регулювати дії представників держави під час проведення
мирних зібрань, визначить підстави та способи для обмеження
свободи мирних зібрань, а також правовий статус спостерігача,
створить правовий механізм захисту прав і свобод людини та
подолає
практику
притягнення
до
адміністративної
відповідальності організаторів та учасників мирних за своїм
характером зібрань, які не вчиняли правопорушень.
До прийняття відповідного закону про свободу мирних
незалежний моніторинг мирних зібрань стане інструментом
запобігання конфліктним ситуаціям та почне змінювати
негативну практику незаконних судових рішень щодо заборон
мирних зібрань, а також практику незаконних силових розгонів
та незаконних затримань учасників мирних зібрань. Крім цього,
спостерігачі громадських організації зможуть переорієнтовувати
органи державної влади і органи місцевого самоврядування на
повагу до свободи мирних зібрань та сприяння у її реалізації.
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З боку правоохоронних органів може існувати
суб’єктивний чинник при оцінці необхідності застосування
сили. Тому, законом бажано передбачити залучення
спостерігачів при проведенні масових заходів, що дозволить
створити додаткові гарантії захисту прав і свободи людини.
Вони можуть виявити приклади належної практики в охороні
публічного порядку під час масових заходів, а також недоліки і
прогалини в забезпеченні правопорядку. Присутність
представників громадськості буде сприяти тому, щоб
працівники правоохоронних та інших державних органів діяли в
публічних умовах належним чином із дотриманням
міжнародних принципів та стандартів у сфері прав людини.
Але, незважаючи на велику роль громадських організації в
суспільстві, прийняття Верховною Радою України відповідного
закону в сфері забезпечення права на мирні зібрання є
необхідним. Так, прийняття закону про свободу мирних зібрань
покращити правові умови для вільної реалізації вимог статті 39
Конституції України, статті 21 Міжнародного пакту про
громадянські і політичні права, статті 15 Конвенції про права
дитини, статті 11 Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод. Результатом цього стане те, що
соціальна напруга, яка посилюється протистоянням центральних
та місцевих органів влади законним спробам громадян
реалізувати право на свободу мирних зібрань, буде частково
знята. Недосконалість та неповнота вітчизняного законодавства,
що регулює право на мирні зібрання, призводить до обмеження
свободи мирних зібрань. Будь-які обмеження свободи мирних
зібрань повинні чітко пояснюватися законними підставами та
вважатися необхідними в демократичному суспільстві.
Розроблення закону про свободу мирних зібрань дозволить
урегулювати відносини між владою та громадськими
активістами. Досягнення компромісу у ситуації, коли громадські
організації, зацікавлені у максимальній свободі зібрань, а влада
– у максимальному обмеженні цієї свободи, призведе до
гарантування публічної безпеки та правопорядку в державі.
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Годун Д.В., курсант
ННІ №3 НАВС
Науковий керівник: професор
кафедри цивільного права
доцентЧорнооченко С.І.
ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ МИРОВОЇ УГОДИ
НА СТАДІЇ ЗВЕРНЕННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ ДО
СУДУ
Одним із основних принципів цивільного процесуального
права України є принцип диспозитивості, зміст якого полягає у
наданні сторонам, іншим особам, які беруть участь у справі,
можливості
вільно
здійснювати
і
розпоряджатись
матеріальними
правами
щодо
предмета
спору
та
процесуальними засобами їх захисту. Однією з форм прояву
принципу диспозитивності є гарантована законом можливість
сторін при досягненні домовленості є гарантована законом
можливість сторін при досягненні домовленості припинити спір
шляхом укладення мирової угоди. З здійснення права на
укладення мирової угоди є ефективним способом врегулювання
спору та ліквідації правового конфлікту між сторонами
матеріального право відношення.
Мирова угода в цивільному процесі пред’являє собою
угоду сторін про припинення судового спору мирним шляхом на
підставі взаємних поступок і повного або часткового
задоволення зустрічних вимог і може укладатися на будь-якій
стадії цивільного процесу. Метою укладення такої угоди є
врегулювання спору на основі взаємних поступок. Угода може
стосуватися лише прав та обов’язків учасників спірних
правовідносин та предмета позову. Порядок позасудового
врегулювання спору між сторонами шляхом укладення мирової
угоди має певні особливості на кожній стадії процесу. Якщо
така угода укладається під час розгляду справи по суті,
апеляційного чи касаційного оскарження судового рішення, то
сторони повинні повідомляти про це суд, зробивши спільну
заяву. Якщо мирову угоду або повідомлення про неї викладено в
адресованій суду заяві сторін, ця заява приєднують до справи.
До ухвалення судового рішення у зв’язку з укладенням
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сторонами мирової угоди суд роз’яснює сторонам мирової угоди
наслідки такого рішення, перевіряє, чи необмежений
представник сторони, який висловив намір вчинити ці дії, у
повноваженнях на їх вчинення. Результатом таких дій є ухвала
суду про закриття провадження у справі, після чого повторне
звернення до суду з приводу спору між тими самими сторонами,
про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.
Коли морова угода укладається на стадії звернення
судового рішення до виконання, то процедура її затвердження
має певні особливості. Це пов’язано, по-перше, з тим, що є
рішення зі спірного питання, яке набрало законної сили і
звернено до примусового виконання. По-друге, з’являється ще
один учасник правовідносин – державний виконавець. По –
третє, вся попередня діяльність суду, направлена на вирішення
спору по суті «відмітається» сторонами.
Чим же мирова угода на стадії примусового виконання
судового рішення представляє інтерес для учасників спору? На
відміну від ухваленого судом рішення по справі, яке може і не
задовольнити якусь із сторін або обидві, при укладенні мирової
угоди зберігаються партнерські відносини, ділові зв’язки,
економляться час та кошти на судову тяганину і на примусове
виконання рішення, у стягувача з’являється надія отримати хоча
б частину своєї вимоги.
Процедура укладання мирової угоди в процесі виконання
судового рішення регламентується спеціальною нормою – ст.
372 ЦПК. Нею передбачається, що сторони звертаються до
державного виконавця з відповідною письмовою заявою, який
не пізніше триденного строку передає її до суду за місцем
виконання рішення для визнання. У випадках визнання судом
мирової угоди між стягувачем і боржником виконавче
провадження підлягає закриттю. Державний виконавець
виносить
відповідну
постанову,
яка
затверджується
начальником органу ДВС.
Правовими наслідками укладення мирової угоди на стадії
звернення судового рішення до виконання є те, що стягував вже
не може повторно звернутися до державного виконавця для
застосування заходів державного примусу щодо боржника на
виконання рішення суду.
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Таким чином, можливість сторін по-іншому узгодити свої
інтереси після формальної реалізації права на звернення до
юрисдикційного органу-суду, який вже вирішив спір, і є тією
законодавчою гарантією, втіленням у життя принципу
диспозитивності.
Важливими
юридичними
наслідками
укладення і
визнання судом мирової угоди для сторін
виконавчого
провадження
є
відсутність
необхідності
здійснювати подальше примусове виконання державним
виконавцем і припинення виконавчого провадження.
Тому, виходячи саме з принципу диспозитивності, в цій
ситуації некоректно робити акцент на руйнуванні попередньої
діяльності суду, порушенні вимог загальнообов’язковості
судового рішення. При регулюванні мирової угоди як на
початковій, так і на завершальній стадій процесу законодавцем
не повністю взято до уваги правову природу цього феномена та
не враховано її особливостей на стадії виконавчого
провадження. І тому у правозастосовній діяльності виникають
численні проблеми під час укладення, визнання і примусового
виконання мирових угод. Часто цей інститут плутають з
іншими, такими як відмова стягувача від стягнення, добровільне
виконання рішень, незважаючи на різну їх природу та функції.
Отже, морова угода має напрочуд багатогранний,
комплексний та надзвичайно складний правозастосовний
характер, зумовлений, як одночасним її регулюванням нормами
матеріального та процесуального права, так і не до кінця
опрацьованими можливостями та моментами її застосування.
Школьніков В.І., курсант
ННІ № 3 НАВС
Науковий керівник: кандидат
юридичних наук Антощук А.О.
ДЕЯКІ ЗАСАДИ РОЗСЛІДУВАННЯ КВАРТИРНИХ
КРАДІЖОК
Крадіжки з жилих приміщень громадян є одним із
найпоширеніших видів злочину, які вчиняються на території
України. Низька ефективність розкриття даного роду злочину,
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передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, пояснюється відсутністю
знань у слідчих та оперативних працівників про методичні
начала розслідування крадіжок та наявних науково-технічних
досягнень в цій області. У 2015 році було обліковано 273 756
крадіжок, з яких 8 % склали квартирні крадіжки, 7 % – крадіжки
із складів, баз, магазинів та інших торгівельних точок, 4 % –
крадіжки з автомобілів, 2 % – крадіжки з дач, садових будинків,
2 % – кишенькові крадіжки.
Особливістю крадіжок з квартир є те, що при початку
розслідуванні такого виду злочинів відсутньою є інформація про
осіб, які вчинили даний злочин. Це логічно випливає з дефініції
поняття «крадіжка». Так, згідно ст. 185 КК України крадіжка –
це таємне викрадення чужого майна. Тому, велике значення має
своєчасність та оперативність проведення слідчих (розшукових)
дій, які мають бути, перш за все, направлені на встановлення
особи-злочинця. Проте, існують недоліки в роботі слідчооперативної групи на місці події. Так, основними недоліками
при фіксації факту вчинення крадіжки з квартири є те, що огляд
місця події слідчими не проводиться достатньо якісно,
оперативні працівники не з’ясовують усіх обставин вчинення
злочину при опитуванні потерпілого чи можливих очевидців,
недостатнє використання криміналістичної техніки.
Для слідчого важливим моментом є необхідність
створення цілісного уявлення про те, що сталося. Треба
встановити час, спосіб, мотив злочину, особистість крадія та
потерпілого тощо. Тобто, встановити всі обставини справи.
Найбільш
важливим
елементом
криміналістичної
характеристики квартирних крадіжок є особа злочинця. Так,
більше ніж 30 % квартирних крадіжок вчиняють особи, які є
працездатними, але не працюють і не навчаються, близько 20 %
вчиняються в стані алкогольного сп’яніння та особами, які
раніше вчиняли злочини.
Важливе місце серед елементів криміналістичної
характеристики крадіжок посідають також відомості про
предмет злочинного посягання. При викраденні якогось
конкретного предмету, який має нематеріальний характер, але є
цінним для злочинців, без крадіжки грошей чи інших цінностей
можна зробити висновок про підготовку до вчинення інших
злочинів. Так, якщо злочинці вкрали тільки явні коштовності,
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але не придали значення предметами, які мають культурне чи
інше значення та є цінними, то можна стверджувати про
стихійних характер вчинення крадіжки з квартири,
необізнаність злочинців та непрофесійний характер їх
діяльності. Тому, визначення предмета крадіжки під час
розслідування конкретного злочину сприяє встановленню
важливих його елементів, зокрема, окремих характеристик
особи злочинця, обстановки вчинення тощо.
Неабиякого значення при розслідування крадіжок з
квартир виступає інформація про спосіб вчинення злочину. До
них можна віднести: 1) розвідувальний характер підготовки до
вчинення квартирної крадіжки; 2) вивчення об’єкта крадіжки й
обстановки, в якій злодію доведеться діяти; 3) підготовка
необхідних технічних засобів, за допомогою яких буде
здійснений злочинний намір; 4) вибір способу приховання слідів
крадіжки, у тому числі приховання чи збут викраденого; 5)
попередню змову між співучасниками крадіжки, розподіл ролей
і визначення ступеня участі кожного у підготовлюваному
злочині.
При цьому, частина з усіх крадіжок з квартир заздалегідь
підготовлені. Так, злочинці можуть відстежувати дії мешканців
квартири. Наприклад, встановити хто з них знімав гроші з банку
чи часто здійснював обмін валюти. Також, злочинці можуть під
виглядом комунальних чи державних служб потрапляти в ту чи
іншу квартиру з метою збору інформації про планування
квартири та загальну обстановку в квартирі, яка б свідчила про
добробут мешканців квартири. Крім цього, часто злочинці
встановлюють спостереження за мешканцями та їх сусідами з
метою встановлення найбільш вигідного часу для здійснення
проникнення в квартиру за відсутності останніх за місцем
проживання. Так, дев’ять з десяти квартирних крадіжок
вчиняються з 9-ї до 17-ї години у робочі дні тижня, більше
половини – влітку.
Підсумовуючи вищевикладене слід відмітити, що для
слідчого важливе значення має вивчення злочину в трьох фазах:
передкримінальній, кримінальній та пост кримінальній. Отже,
будуючи уявну модель при кримінальну ситуацію квартирної
крадіжки, слідчий повинен встановити типовий зразок уявної
моделі передкримінальної ситуації квартирної крадіжки, куди
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повинні входити такі дані: про квартирного злодія; потерпілого;
виборі конкретної квартири, часу скоєння квартирної крадіжки,
знарядь злочину; вивченні замикаючих пристроїв квартири та
інших технічних засобів захисту, спостереженні за мешканцями
квартири та за сусідами; перевірці мешканців на знаходженні в
квартирі тощо. Для побудови кримінальної ситуації слідчий
повинен опиратися на наявну в нього інформацію та встановити:
особистість злочинця; засоби і спосіб вчинення квартирної
крадіжки; предмет квартирної крадіжки; співучасників;
очевидців; особистість потерпілого; обстановку вчинення
злочину.
Для побудови моделі посткримінальної ситуації слідчий
повинен відповісти на такі запитання: дії квартирного злодія з
приховування слідів квартирної крадіжки, знищення доказів;
створення помилкового алібі; дії, спрямовані на реалізацію
викраденого майна.
Калинюк
Ю.В.,
курсант
ННІ №3 НАВС
Науковий керівник: завідувач
кафедри
ТСП
кандидат
психологічних
наук
Каверін О.В.
ЗАКОННІСТЬ В ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ
Безсумнівно, маючи на меті формування правової,
демократичної, незалежної та міцної держави реформування
правоохоронних органів України є важливим кроком на шляху
до поставленої цілі.
Діяльність поліції будується на принципах законності,
гласності,
гуманізму,
поваги
до
особи,
соціальної
справедливості,
взаємодії
з
трудовим
колективами,
громадськими організаціями і населенням. Вона інформує
органи влади і управління, населення, засоби масової інформації
про свою діяльність, стан громадського порядку та заходи щодо
його зміцнення. За узгодженням з поліцією засоби масової
інформації можуть акредитувати своїх журналістів при її
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органах. Не підлягають розголошенню відомості, які являють
собою державну або службову таємницю.
Сучасний
етап
державотворення
знаменується
наповненням різноманітних суспільних відносин новим змістом.
Це щільно пов’язано із зміною нашої правової системи
відповідно до європейських стандартів. Концепція реформи
поліції та документи, прийняті на її розвиток становлять
методологічно-правову основу побудови правової держави,
створення громадянського суспільства, забезпечення режиму
законності та реальної протидії негативним явищам відповідно
до існуючих демократичних стандартів. Концептуальні засади
реформування МВС України безпосередньо випливають із
положень, передбачених Європейським кодексом поліцейської
етики, прийнятого у грудні 2001 року Комітетом міністрів Ради
Європи. Такі зміни правоохоронної системи нашої держави на
пряму пов’язані з приведенням поліції до іноземних стандартів
та європейською інтеграцією. У Кодексі зазначено: «система
кримінальної юстиції відіграє визначну роль у захисті
верховенства права, а поліція повинна відігравати у цій системі
найважливішу роль...” і далі: “у демократичних державах
поліція сприяє підтримці цінностей демократії і сама сповідує
цю мету».
Сам же предмет діяльності поліції за Кодексом включає
у себе забезпечення, дотримання принципів правової держави,
підпорядкування закону та його вплив на загальний стан
суспільного спокою, захист та збереження верховенства права.
Метою поліції згідно цього Кодексу є: забезпечення
громадського спокою, дотримання закону та порядку у
суспільстві; захист та дотримання основних прав і свобод
людини у тому вигляді, у якому вони закріплені, зокрема, в
Європейській конвенції про права людини; попередження
злочинності та боротьба з нею; надання допомоги та послуг
населенню. Дiяльнiсть полiцiї повинна будуватись на принципах
законностi, гуманiзму, поваги до особи, соцiальної
справедливостi,
співробітництва
з
представниками
громадськості. На нашу думку законність в діяльності поліції
варто розглядати в двох аспектах:
- як діяльність поліції відповідно до чинного законодавства;
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- як дотримання законів при виконанн іпрацівниками своїх
прямих функцій.
Ці поняття можуть бути синонімами, але особливі
функції поліції доводять протилежне. Перше слід розглядати як
дотримання загальних правових засад системою поліції загалом
(ч.1 ст.8 ЗУ «Про національну поліцію» зазначає: Поліція діє
виключно на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що
визначений Конституцією та законами України.). А в другому
випадку йдеться про дотримання вимог закону безпосередньо
працівниками в практичних підрозділах (ч. 2 та 3 ст. 8):
Поліцейському заборонено виконувати злочинні чи явно
незаконні розпорядження та накази. Накази, розпорядження та
доручення вищихорганів, керівників, посадових та службових
осіб, службова, політична, економічна або інша доцільність не
можуть бути підставою для порушення поліцейським
Конституції та законів України. Важлива роль у реалізації
законності і правопорядку, забезпечення безпеки особистості,
надійну охорону конституційних прав, свобод і законних
інтересів як громадян, так і самих співробітників поліції
належить адміністративній діяльності поліції – організуючій
виконавчій і розпорядчій діяльності, спрямованій на
безпосереднє, повсякденне, практичнее здійснення завдань і
функцій по охороні громадського порядку і забезпеченню
громадської безпеки. Очевидно, що її ефективність прямо
залежитьвіднеухильногодотриманнязаконностівсімаучасниками
правовідносин, що складаються в даній сфері. Успішна
реалізація цих відносин зумовлена належним рівнем
гарантування. Тому зміцнення законності і правопорядку
діяльності поліції повинно супроводжуватися надійними
гарантіями. Якими є правові норми і система державного та
громадського контролю за дотриманнямзаконності. Правові
(юридичні) гарантії законності можуть відновити порушене
право, забезпечити належне виконання юридичних обов'язків і
притягнення винних до відповідальності. Державний контроль
за законністю діяльності поліціїз дійснюється прокуратурою.
Дієва система громадського контролю за діяльністю поліції
може включати спостережні групи та організації, зосереджені на
моніторингу взаємовідносин громадян з поліцією та незалежні
громадські експертизи владних, політичних, правоохоронних та
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економічних стратегій і рішень. Виходячи з вищезазначеного,
можна зрозуміти, щоголовна мета діяльності поліції, а сааме
забезпечення публічної безпеки і порядку, охорона прав і свобод
людини, а також інтересів суспільства і держави, протидії
злочинності, надання в межах, визначених законом, послуг з
допомоги особам, які з певних причин потребують такої
допомоги та законність цієї діяльності. Це на сьогодні,
ґрунтується на дотримані у своїй діяльності національною
поліцією Конституції України, міжнародних договорів України,
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України,
інших законів України, актів Президента України та постанов
Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції
та законів України, актів Кабінету Міністрів України, а також
виданих відповідно до них актів Міністерства внутрішніх справ
України, інших нормативно – правових актів, а також
громадським і державним контролем за її діяльністю.
Кацай М.В., курсант ННІ №3
НАВС
Науковий керівник: завідувач
кафедри
ТСП
кандидат
психологічних
наук
Каверін О.В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС
ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ТА ЗАТРИМАННЯ ЗЛОЧИНЦЯ ЩО
ПЕРЕСЛІДУЮТЬСЯ НА АВТОМОБІЛІ
Дії працівників органів внутрішніх справ під час
переслідування транспортних засобів .Поліцейські допускається
переслідування транспортних засобів з особами, що
підозрюються в скоєнні злочину, водіїв, які не виконали вимогу
працівника міліції про зупинку або зникли з місця ДТП, а також
водіїв, що своїми діями наражають на небезпеку життя чи
здоров'я інших учасників дорожнього руху. При переслідуванні
транспортного засобу правопорушника
поліцейські для
координації дій інших нарядів ДПС доповідає оперативному
черговому про: місце початку переслідування; модель, колір,
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номерний знак транспортного засобу; причину переслідування
(відповідність орієнтуванню, протиправні дії водія чи пасажирів
такого транспортного засобу, підозра у причетності до скоєння
злочину, підтверджена інформація про наявність в салоні
автомобіля зброї або заручників, невиконання вимог про
зупинку та ін.); особливі прикмети автомобіля, водія або
пасажирів; видимі технічні пошкодження чи несправності;
постійно інформує про напрямок та маршрут руху
транспортного засобу, який переслідується. З метою
забезпечення під час переслідування власної безпеки і безпеки
інших учасників дорожнього руху поліцейський повинен:
Передавати черговому інформацію про місцезнаходження та
маршрут руху транспортного засобу, який переслідується з
мінімальним інтервалом. Використовувати гучномовний
пристрій патрульного автомобіля для попередження інших
учасників дорожнього руху про можливу небезпеку. Під час
переслідування постійно тримати ввімкненими ближнє світло
фар, спеціальні звукові і світлові сигнали, встановлені на
патрульному автомобілі. Обирати безпечну швидкість руху
автомобіля (мотоцикла) виходячи з конкретних умов, з
урахуванням забезпечення максимальної безпеки інших
учасників дорожнього руху. Бути максимально уважним до дій
водія та пасажирів переслідуваного транспортного засобу та
інших учасників дорожнього руху, запобігати створенню
аварійних обстановки. При переслідуванні правопорушника
водій патрульного автомобіля безпосередньо контролює
дорожню обстановку, враховує поведінку переслідуваного
автомобіля, забезпечуючи при цьому максимально можливу
безпеку інших учасників руху. Поліцейський, який перебуває на
пасажирському
сидінні,
контролює
рух
автомобіля
правопорушника (напрямок руху, маршрут), веде переговори з
черговим по ДПС доповідає оперативному черговому про: місце
початку переслідування; модель, колір, номерний знак
транспортного засобу; причину переслідування (відповідність
орієнтуванню, протиправні дії водія чи пасажирів такого
транспортного засобу, підозра у причетності до скоєння
злочину, підтверджена інформація про наявність в салоні
автомобіля зброї або заручників, невиконання вимог про
зупинку та ін.); особливі прикмети автомобіля, водія або
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пасажирів; видимі технічні пошкодження чи несправності;
постійно інформує про напрямок та маршрут руху
транспортного засобу, який переслідується. З метою
забезпечення під час переслідування власної безпеки і безпеки
інших учасників дорожнього руху поліцейський повинен:
Передавати черговому інформацію про місцезнаходження та
маршрут руху транспортного засобу, який переслідується з
мінімальним інтервалом. Використовувати гучномовний
пристрій патрульного автомобіля для попередження інших
учасників дорожнього руху про можливу небезпеку. Під час
переслідування постійно тримати ввімкненими ближнє світло
фар, спеціальні звукові і світлові сигнали, встановлені на
патрульному автомобілі. Обирати безпечну швидкість руху
автомобіля (мотоцикла) виходячи з конкретних умов, з
урахуванням забезпечення максимальної безпеки інших
учасників дорожнього руху. Бути максимально уважним до дій
водія та пасажирів переслідуваного транспортного засобу та
інших учасників дорожнього руху, запобігати створенню
аварійних обстановки. .Поліцейський , який перебуває на
пасажирському
сидінні,
контролює
рух
автомобіля
правопорушника (напрямок руху, маршрут), веде переговори з
черговим по радіозв'язку, інформує водія про зміну дорожньої
обстановки. Після зупинки транспортного засобу, що
переслідувався, дотримуватись заходів особистої безпеки, а
також: негайно доповісти черговому по підрозділу (командиру)
про місце, де закінчено переслідування, та одночасно
визначитись з необхідністю надання допомоги іншими нарядами
для затримання підозрюваних; зупиняти патрульний автомобіль
лише позаду транспортного засобу, який переслідувався, на
відстані не менше 10 метрів; відповідно до вимог Закону
України «Про поліцію» приготувати до застосування табельну
вогнепальну зброю; використовуючи для особистого захисту
корпус патрульного автомобіля, за допомогою гучномовця або
голосом дати водієві та пасажирам транспортного засобу, який
переслідувався (далі - затримані), команду: «Заглушити двигун!
Без команди не відкривати дверцята автомобіля! Викинути через
відкриті вікна зброю та ключі запалювання! По одному,
починаючи з водія, виходити з салону з піднятими руками та
ставати обличчям до дверцят автомобіля!»; після безумовного
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виконання всіх команд поліцейський, постійно контролюючи дії
правопорушників, дозволяється підходити до транспортного
засобу, який переслідувався, для здійснення затримання; перед
посадкою затриманих в патрульний автомобіль проводиться
зовнішній огляд їх одягу і речей з метою вилучення у них
предметів, що можуть бути використані для нападу
наполіцейських, заподіяння шкоди собі чи іншим особам, які
перебувають в салоні автомобіля. У разі якщо кількість
підозрюваних осіб в транспортному засобі, який переслідувався,
більше трьох осіб, затримання останніх здійснюється лише після
прибуття на місце додаткового наряду для надання допомоги.
До прибуття такого наряду працівниками підрозділів ДПС
підозрюваним
особам
забороняється
залишати
свій
транспортний засіб. При цьому подається команда голосом: «Не
рухатись! Руки тримати за головою!» Не проводиться
переслідування водіїв, які допустили незначні порушення
правил або коли небезпека порушення минула. У таких
випадках про порушення повідомляється на наступний за
напрямком руху порушника маршрут патрулювання (постів)
Івашко О.О., курсант
ННІ №3 НАВС
Науковий керівник: старший
викладач
кафедри
ТСП
кандидат психологічних наук
Гузенко Є.В.
ОСОБЛИВОСТІ
ОРГАНІЗАЦІЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Глибокі демократичні перетворення, що відбуваються в
Україні, вимагають перебудови і значного підвищення на цій
основі рівня ефективності та якості діяльності правоохоронних
органів –поліції.Організація діяльності по забезпеченню
правопорядку, громадської безпеки, боротьби зі злочинністю у
всіх її проявах у кожній країні має свою специфіку й
особливості.Провідними країнами сьогодні накопичений
великий, різноманітний і різноаспектний досвід підготовки
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поліцейських підрозділів, зокрема кадрів для поліцейських
служб.
За сучасних умов у Сполучених Штатах Америки (США)
досить успішно функціонує одна з найбільш складних за своєю
структурою поліцейських систем, для якої характерна
різноманітність організаційно-правових форм, що зумовлюється
особливостями історичного розвитку, правовою системою
англо-американського типу, а також федеративним державним
устроєм. Поліцейські сили діють на федеральному (ФБР),
штатному, місцевому (у містах, графствах та інших
муніципальних одиницях) рівнях.Усе це накладає свою
специфіку на підготовку кадрів поліції, яка здійснюється в
навчальних закладах, що традиційно мають назву поліцейських
академій.
У США поліцейські навчальні заклади існують як
самостійні (Академія ФБР, Центр навчання у Глінко) або на базі
цивільних університетів.
Істотною особливістю системи підготовки поліцейських
у США є наявність численних приватних і державних центрів
підготовки. Один з найбільших федеральних центрів з
підготовки кадрів для правоохоронних органів знаходиться в
штаті Джорджія (графство Глінко).У теперішній час це один з
найбільших навчальних закладів США, що здійснює підготовку
на короткострокових курсах (до 18 місяців) фахівців більше 70
правоохоронних відомств. Вступники до Центру навчання вже
повинні мати певний рівень освіти, оскільки деякі федеральні
служби приймають на роботу осіб, які мають ступені бакалавра
або навіть магістра.
Більшість поліцейських органів США приймає на
службу кандидатів, які мають середню або вищу освіту. Більше
того, кандидати на роботу в поліцію зобов’язані закінчити курси
з якої-небудь з наступних дисциплін: правозастосування;
відправлення правосуддя; психологія; адвокатура; історія
Америки; громадське управління; англійська мова; правові
відносини; соціологія; торгове право. У ряді великих міст США
практикується стажування в поліції юнаків, які закінчили школу
і бажають, після досягнення 21-річного віку, вступити на
поліцейську службу. З цією категорією заняття проводять, як
правило, досвідчені інструктори. Підготовка включає в себе
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заняття за Конституцією і громадянськими правами, законами
штатів і постановами муніципальних органів, положеннями з
розслідування нещасних випадків тощо. Практикується
патрулювання, регулювання руху, навчання володінню
вогнепальною зброєю, прийомам особистої безпеки, правилам
поведінки в екстремальних ситуаціях.
Система професійної підготовки кадрів правоохоронних
органів щільно взаємопов’язана з системою відбору –
рекрутінгом кадрів. Однією з характерних особливостей
системи рекрутінгу кадрів в правоохоронних органах є високий
конкурс. Зумовлено це тим, що професія поліцейського або
співробітника федерального правоохоронного агентства в США
є високопрестижною і добре оплачуваною. Конкурс на місце у
великому поліцейському департаменті становить 20-40 осіб. А в
такому авторитетному агентстві, як ФБР, конкурс може
доходити до декількох сотень чоловік на одне місце. Більше
того, у системі підготовки поліцейських кадрів США враховані
й питання запобігання корупції та недопущення конфлікту
інтересів (зокрема, розроблені довідники з питань етики,
принципи етичної поведінки, стандарти етичної поведінки для
службовців органів виконавчої гілки влади).
Отже, процедура відбору на службу в правоохоронні
органи США досить складна, але це обумовлено тим, що під час
тривалої процедури легше «відсіювати» осіб, які не придатні для
роботи в правоохоронних структурах.
Найбільш характерною можна вважати французьку
систему професійного навчання співробітників поліції. Франція
однією з перших в Європі приступила до створення
поліцейських навчальних закладів, проте, важливість розвитку
системи підготовки кадрів поліції, за визнанням фахівців, була
усвідомлена досить пізно.
Французька жандармерія – це воєнізований орган,
створений для підтримки суспільної безпеки й покликаний
гарантувати захист населення і його власності.
Необхідно звернути увагу на деякі нюанси в системі
навчання та якість професійної підготовки поліцейських кадрів
у Франції. Це дворічний термін навчання комісарів при
наявності вищої освіти та обмежений набір кандидатів на таке
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навчання, який оголошується виключно з розрахунку наявності
вакантних посад чи перспективних вакансій.
Французька система підготовки поліцейських кадрів є
однією з найстаріших у світі й має централізований характер.
Підготовка кадрів поліції з 90-х років ХХ століття здійснюється
у відомчих навчальних закладах трьох рівнів. До першого рівня
належить початкова підготовка в школах поліції, що включає
вивчення загального, спеціалізованого та завершального курсів,
а також складання іспитів на право заміщення посад молодшого
начальницького складу. Випускники шкіл отримують атестат
про середню поліцейську освіту. Другий рівень – підготовка
середнього начальницького складу, яка здійснюється у вищих
школах поліції з видачею диплома про вищу спеціальну
(поліцейську) освіту. Третій рівень – підготовка старшого
начальницького складу в провідній національній поліцейській
академії з видачею сертифіката про вищу поліцейську
управлінську освіту.
На
кожному
рівні
передбачається
поступове
нарощування і ускладнення знань, навиків і практичних навичок
під час переміщення по службі виходячи з службових обов’язків
кандидата на певну посаду.
У поліції Франції особлива увага приділяється первинній
підготовці поліцейських, в основі якої лежить компетентнісний
підхід. Становленню системи професійної підготовки
національної поліції передували події, як політичного, так і
економічного характеру. Високе зростання злочинності,
невмотивована агресія громадян, тероризм, а також підвищені
вимоги в забезпеченні безпеки висуває як до органів влади, так і
органам поліції багатьох країн шукати більш ефективні методи
підготовки співробітників поліції.
Органи внутрішніх справ України, хоча і з помітним
запізненням, але в цілому повторюють усі етапи трансформації
європейських поліцейських структур від закритих організацій
тоталітарного типу до відкритих правоохоронних агенцій
сервісного типу. При цьому за ними зберігається прерогатива на
законне застосування сили в межах забезпечення суспільної
безпеки та правопорядку.
Вирішення існуючих проблем у контексті формування нової
поліції європейського зразка неможливо без врахування
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позитивного світового досвіду та досвіду європейських країн
зокрема.
У новітніх реаліях важливою умовою виконання
нещодавно створеною поліцією своїх функцій із забезпечення
правопорядку та громадської безпеки в державі стало
реформування (а фактично створення) нової системи підготовки
кадрів. Подальше реформування поліції потребує підготовки й
виховання нового покоління правоохоронців, базисом
світогляду котрих, на відміну від радянських часів,
слугуватимуть загальнолюдські цінності, принципи гуманізму
та демократії, усвідомлення свободи та прав людини як
найважливішого здобутку суспільства.
Майбутні поліцейські – це абсолютно нові люди в
системі правоохоронних органів – колишні юристи, економісти,
програмісти, банківські працівники, активісти громадських
організацій. Це – перспективна молодь, яка заявила свою
готовність долучитися до змін у державі.
Важливе теоретичне і практичне значення у процесі
запровадження поліцейської служби України має врахування
досвіду правоохоронних органів інших країн, знання тих явищ,
тенденцій ізакономірностей, що визначають сучасний стан і
перспективи розвитку управління поліцейськими підрозділами.
Організація діяльності щодо забезпечення правопорядку,
громадської безпеки, боротьби зі злочинністю у всіх її проявах в
кожній країні має свою специфіку і особливості. Відповідно до
структури, завдань, правового регулювання органів внутрішніх
справ в різних країнах будуються і національні системи
підготовки кадрів.
Підготовка кадрів для органів внутрішніх справ у кожній
країні потребує тісної взаємодії відомчих навчальних закладів
(це ж стосується і відомчої вузівської науки). Серед
беззастережних здобутків поліцейської освіти в розвинених
країнах є її висока технічна оснащеність, прикладність
навчального процесу і наукових досліджень, навчання
конкретної роботи, вироблення навичок і вмінь (часто
доведених до автоматизму). Тут готуються фахівці з конкретних
напрямів діяльності, адаптовані до реальних умов. Це,
безумовно, той стандарт, якого повинні прагнути ВЗО МВС
України.
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Оновлення кадрів у новій поліції – одна з основних
цілей. Щоб змінити систему, процес добору, просування по
службі, звільнення – усе повинно бути максимально відкритим
для громадськості. Також, усі працівники міліції з інших
підрозділів, проходитимуть переатестацію особового складу.
Хто пройде її успішно – продовжить службу у новій поліції.
Концептуальна різниця між поліцією і міліцією – перехід від
пострадянського менеджменту до європейського.
Підсумовуючи, слід зазначити, що з урахуванням
найкращого світового досвіду та існуючих стандартів стає не
тільки
необхідністю,
а
й
важливою
передумовою
розвиткуорганів внутрішніх справ як професійної, стабільної й
авторитетної
складової
державної
влади.Особливості
національного менталітету і функціонування місцевих
механізмів самоврядування повинні при цьому стати
відправними моментами, які мають визначати той обсяг реформ,
що їх Україна збирається здійснити стосовно власних органів
внутрішніх справ.
Князєв Ю.В., курсант ННІ №3
НАВС
Науковий керівник: завідувач
кафедри
ТСП
кандидат
психологічних
наук
Каверін О.В.
ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ ПОЛІЦІЄЮ ЗАРУБІЖНИХ
КРАЇН В СФЕРІ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ІТПРОСТОРУ
Протидія
зі злочинністю — це важлива функція
держави, яка означає діяльність компетентних державних
органів щодо реагування на злочинність як соціальне явище,
усунення та відвернення негативних для суспільства наслідків.
В європейських країнах запроваджується комплексний, або
інтеграційний підхід, що поєднує запобіжні й репресивні
заходи, позначені терміном «протидія». Протидію зі
злочинністю здійснюють спеціально уповноважені органи
40

держави, які в сукупності складають систему органів
кримінальної юстиції.
Найвищого рівня боротьби зі злочинністю, розвитку і
соціального значення поліція досягла в найбільш індустріально
розвинутих країнах із демократичними традиціями, серед яких
особливе місце посідають США.
Населення в США постійно інформується про
криміногенну ситуацію в країні через посередництво газет,
журналів, телебачення та інші засоби масової інформації. При
цьому скоєні злочини не закриті завісою «Таємно», що часто
трапляється в нашій країні іноді навіть стосовно дрібних або
корупційних злочинів. У рубриках майже всіх газет є
інформація про осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, та про
винагороду за їх затримання. Гроші для таких цілей надходять
від приватних осіб, релігійних або фінансових структур,
установ, підприємств та різного роду організацій. Тому
зрозуміло, що поліціанти позитивно ставляться до таких
програм, оскільки вони надають можливість у певній мірі
залучати населення до протидії зі злочинністю, і, в той же час,
контролювати участь населення у такій дуже важливій для
суспільства діяльності.
Нині однією з найбільш поширених форм участі
громадян США у заходах проти криміналітету є патрулі так
званого «безпечного житлового кварталу». Члени цих патрулів
наглядають за обстановкою на території кварталу, перевіряють
безпеку житлових помешкань і за необхідності повідомляють у
найближчий поліцейський відділ про появу підозрілих осіб або
про скоєний злочин. Як правило, члени таких патрулів озброєні
і мають сучасні засоби зв’язку.
Заслуговує на увагу вивчення практики створення в
США різноманітних програм надання поліцією матеріальної
допомоги населенню, які направлені на отримання точної
інформації. Анонімність інформатора гарантується кодовим
номером, який установлюється комп’ютером за анонімним
телефонним дзвінком. При цьому особа, що надає інформацію,
не контактує з поліцією навіть після отримання нею грошей у
банку, що також здійснюється за кодовим номером.
В останній час американська поліція також стала широко
взаємодіяти для боротьби зі злочинністю з листоношами, які зі
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своїх маршрутів надсилають по телефону інформацію в поліцію
про скоєні злочини та всіх сумнівних суб’єктів.
Існує цікавий приклад, як в Америці поліція протидії зі
злочинністю за допомогою інтернету. Поліція маленького
містечка Тауншіп в штаті Нью-Джерсі: створила свою сторінку
в соціальній мережі Facebook, на якій пояснюють друзям, хто з
городян «поганий хлопець» і як з ними боротися. Замість
сімейних фотографій поліцейські викладають на сайт знімки
розшукуваних злочинців, а в блозі пишуть про арешти
грабіжників, злодіїв, розповсюджувачів дитячої порнографії та
п'яних водіїв.
Загальновідомо, що у Японії дуже низький рівень
злочинності. І це в першу чергу це пов’язано з умілим
співробітництвом органів правопорядку з громадськістю. При
всіх поліційних ділянках та префектурах функціонують
відділення та об’єднання Асоціації попередження злочинності.
На сьогоднішній день у Токіо, наприклад, вчиняється лише одне
вбивство на місяць, одне зґвалтування за 12 днів і лише 4
пограбування в тиждень.
Заслуговує на особливу увагу досвід США, Англії,
Швеції, Японії в боротьбі зі злочинністю та іншими
правопорушеннями неповнолітніх, ця проблема дуже гостро
стоїть і в Україні у зв’язку з різким ростом рівня злочинності
цієї категорії громадян. У вище вказаних країнах при школах на
громадських засадах створені комітети зв’язку школи з
поліцією, у яких працюють батьки, вчителі, старшокласники, що
займаються
попередженням
правопорушень
серед
неповнолітніх. Тісний контакт з поліцією входить до обов’язків
голови комітету, яким, в більшості випадків, обирається
директор школи.
Як свідчить аналіз досвіду роботи поліції зарубіжних
країн, протидія злочинам
у сфері високих технологій
забезпечується двома основними способами: покладення
додаткових функцій на вже існуючі підрозділи або створення
спеціалізованих галузевих служб. Наприклад, індійська Служба
розслідування кіберзлочинів для виконання своїх функцій
залучає професійних хакерів.
Так, у деяких країнах виконання відповідних функцій
покладається на такі галузеві служби як підрозділи боротьби з
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незаконним обігом наркотиків (Домініканська Республіка),
боротьби з організованою злочинністю (Болгарія, Вірменія,
Македонія, Монголія, Румунія, Ямайка), боротьби з
економічною злочинністю (Алжир, Ангола, Греція, Ізраїль,
Індонезія, Ісландія, Колумбія, Латвія, Молдова, Словаччина,
Франція, Хорватія, Японія), боротьби з тероризмом (Угорщина).
Виділення підрозділів боротьби зі злочинами у сфері високих
технологій у спеціалізовані галузеві служби практикується в
таких країнах як Австралія, Бельгія, Білорусь, Великобританія,
Данія, Ірландія, Китай, Литва, Люксембург, Макао, Малайзія,
Нідерланди, Німеччина, Норвегія, ПАР, Перу, Польща,
Португалія, США, Сінгапур, Словенія, Таїланд, Фінляндія,
Чехія, Швейцарія, Швеція. У цих країнах такі підрозділи також
виконують координаційні функції щодо розслідування
кіберзлочинів.
Відповідні спеціалізовані підрозділи поліції Бельгії,
Великобританії, США, Чехії, окрім основних функцій
відповідають за профілактичну та наглядову роботу з
виробниками телекомунікаційних послуг. У структурі
підрозділів боротьби зі злочинами у сфері високих технологій
таких країн як Австралія, США, Чехія створено відділи, які
здійснюють експертне дослідження електронних носіїв
доказової інформації.
Як правило, підготовка спеціалістів для таких
підрозділів зазвичай здійснюється у поліцейських навчальних
закладах із залученням фахівців у сфері високих технологій.
При цьому, обмежень у використанні працівниками підрозділів
по боротьбі з кібер - злочинністю технічних і програмних
засобів немає.
У КНР боротьбі з кіберзлочинністю та проведенню
оперативно –розшукових заходів шляхом використання
кіберпростору завжди приділяли значну увагу. Вельми відомим
підрозділом боротьби з кіберзлочинністю КНР є поліція
Гонконгу, головним пріоритетом роботи якої визнано боротьбу
з високотехнологічними злочинами.
У шведській поліції також сильний акцент на ІТ-безпеці,
оскільки усе більше злочинів трапляється саме тут, і відповідно
все більше ресурсів виділяється на цю сферу. Зараз у Швеції
закріплений термін зберігання телефонних дзвінків і «смс» у
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базі даних оператора – три місяці, і поліція може затребувати
інформацію в операторів для своїх розслідувань.
При цьому, поліція Швеції добре розкриває складні
злочини, такі як вбивства, тяжкі тілесні й інші, рівень розкриття
яких у минулому 2014 році становив 85-90%. Проте не так добре
у боротьбі із дрібними крадіжками, шахрайством тощо, яких
розкривається лише трохи більше половини. Це пояснюється
тим, що більшість ресурсів виділяють на складні
правопорушення й, як наслідок, недостатньо часу та сил на
розкриття з такою ж ефективністю дрібних злочинів.
Активну роль у протидії кіберзлочинності у Великій
Британії відграє Поліцейський національний відділ по боротьбі
зі злочинами у сфері високих технологій (PoliceNational E-Crime
Unit), який було утворено у квітні 2008 року і який виконує
координуючу функцію у боротьбі з кіберзлочинами. Сфера
діяльності цього відділу є досить широкою – від розслідувань
убивств та пограбувань, де докази зберігаються в комп’ютері чи
мобільному
телефоні,
до
розслідування
поширення
порнографічної продукції в електронних мережах та «хакінгу».
До 2006 року відділ налічував 43 регіональних відділення,
розташованих в Англії, Уельсі та Північній Ірландії. Досить
плідно цей відділ взаємодіє з відповідними підрозділами ФБР та
російськими відділами «К».
В Україні сьогодні ІТ-сфера є найрозвинутішим та
найбільшим за обсягом сегментом інноваційної економіки
країни, що стабільно демонструє позитивну динаміку та
перспективи зростання. 5 листопада 2015 року була створена
нова Кіберполіція, як структурний підрозділ Національної
поліції. Метою створення Кіберполіції в Україні було
реформування та розвиток підрозділів МВС України, що
забезпечило
підготовку
та
функціонування
висококваліфікованих фахівців в експертних, оперативних та
слідчих
підрозділах
поліції,
задіяних
у
протидії
кіберзлочинності, та здатних застосовувати на високому
професійному рівні новітні технології в оперативно – службовій
діяльності. При цьому співробітники кіберполіції матимуть
можливість миттєво реагувати на кіберзлочини та кіберзагрози,
у відповідності до кращих світових стандартів проводитиме
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міжнародну співпрацю по знешкодженню транснаціональних
злочинних угрупувань у даній сфері.
На підставі викладеного можна зробити висновок, що
незалежно
від
державних,
суспільно-політичних
та
національних особливостей у різних країнах створюються різні
форми участі населення в охороні громадського порядку, які
дають позитивний результат у справі боротьби з
правопорушеннями та злочинністю. І було б дуже корисним в
Україні аналізувати, узагальнювати та запроваджувати кращий
закордонний досвід участі громадськості в охороні
громадського порядку і боротьбі з правопорушеннями,
ефективного залучення громадян до правоохоронної та
правозахисної діяльності, забезпечення громадської безпеки,
боротьби зі злочинами та іншими правопорушеннями.
На мою думку, такий досвід сьогодні під час проведення
реформ позитивно вплине на вдосконалення діяльності органів
внутрішніх справ демократичної України.
Купчишина А.В., курсант
ННІ №3 НАВС
Науковий керівник: завідувач
кафедри
ТСП
кандидат
психологічних
наук
Каверін О.В.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ
НАВИЧОК МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ У
ПРОЦЕСІ ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ У
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ МВС УКРАЇНИ
З приєднанням України до міжнародних конвенцій і угод
з питань захисту прав і свобод людини активізувався процес
демократизації суспільства, що вимагає від органів внутрішніх
справ принципово нових підходів до охорони законних інтересів
кожного громадянина, зміцнення економічного потенціалу
держави, її конституційного устрою.У науковій наведено
теоретичне узагальнення та нове вирішення проблеми
підвищення
ефективності
формування
в
майбутніх
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правоохоронців професійних навичок у процесі тактикоспеціальної підготовки. Однією з найсуттєвіших проблем
удосконалення професійної
підготовки
є визначення,
обґрунтування та реалізація педагогічних умов формування
професійних навичок майбутніх правоохоронців під час
навчання у вищих навчальних закладах МВС України і, перш за
все, у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін.
Актуальність
дослідження
обумовлена
його
спрямованістю на розв’язання суперечностей та вдосконалення
професійної підготовки курсантів через формування в них
професійних навичок у процесі тактико-спеціальної підготовки
під час навчання у ВНЗ МВС України.
Виділено сукупність умінь та навичок, необхідних
працівнику ОВС незалежно від спеціалізації, з метою
підтримання індивідуальної тактико-бойової готовності для
виконання оперативно-службових завдань та дій в
екстремальних ситуаціях. Досвід використання розробленої й
експериментально перевіреної навчальної програми з тактикоспеціальної підготовки курсантів вищих навчальних закладів
МВС України свідчить, що:
1) модульний принцип дає змогу скласти реальну
програму засвоєння визначених теоретичних знань, формування
необхідних практичних умінь і навичок;
2) технологія модульного навчання допомагає
підвищити рівень диференціації навчання, яке враховує
індивідуальні особливості курсантів і спрямоване на
оптимальний інтелектуальний розвиток кожного курсанта;
3) програма дає змогу повністю реалізувати визначені
педагогічні умови щодо ефективності формування в майбутніх
правоохоронців відповідних умінь і навичок у процесі тактикоспеціальної підготовки.
Виділено сукупність умінь та навичок, необхідних
працівнику ОВС незалежно від спеціалізації, з метою
підтримання індивідуальної тактико-бойової готовності для
виконання оперативно-службових завдань та дій в
екстремальних ситуаціях:
а) навички постійної професійної пильності;
б) навички візуального випередження дій злочинця;
в) навички ви-бору тактично правильних дій;
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г) навички забезпечення особистої безпеки в професійній
діяльності;
д) навички маневрування, переміщення, швидкісних дій
у сутичці;
є) навички поведінки працівника міліції в сутичці зі
злочинцем;
ж) навички здатності до колективної взаємодії в ситуації;
з) навички тактики ведення переговорів зі злочинцем.
Кожна з них має специфічну сутність. Сформованість
визначених професійних навичок оцінюється за допомогою
таких критеріїв, як: швидкодія, безпомилковість дій,
продуктивність дій, надійність, точність дій, візуальне
випередження, реакція, витривалість та самоконтроль дій.
Розроблена модель формування професійних навичок у
майбутніх правоохоронців у процесі тактико-спеціальної
підготовки розглядається як педагогічна система організації
процесу формування професійних навичок та є сукупністю
взаємопов’язаних
і
взаємозумовлених
компонентів
(проектувального, гностичного, процесуально-діяльнісного,
комунікативного,
дидактичного),
яка
ґрунтується
на
системному,
професійно-діяльнісному
й
особистісно
орієнтованому підходах. Структурними компонентами моделі є:
ефективний навчально-виховний процес з тактико-спеціальної
підготовки курсантів як її цільовий орієнтир; ціннісномотиваційний компонент; завдання щодо формування
професійних навичок у майбутніх правоохоронців; відповідні
педагогічні умови активізації процесу формування в курсантів
необхідних професійних навичок; способи та засоби оволодіння
майбутніми фахівцями професійними вміннями й навичками;
науково-методичне забезпечення шляхів реалізації педагогічних
умов щодо формування в майбутніх правоохоронців умінь та
навичок у процесі їхньої тактико-спеціальної.підготовки.
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Левчук Т.П., курсант
ННІ №3 НАВС
ДОГОВІР ЯК ДЖЕРЕЛО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
Відмітимо, що проблема джерел є наріжним каменем
будь-якої доктрини та практики, яка стосується міжнародного
права. Нерозуміння, неправильне тлумачення специфіки джерел
міжнародного права і їх системи призводить до неправильного
застосування норм міжнародного права, а відповідно і до
неефективності міжнародного права в цілому.
Цьому багато в чому сприяє оцінка джерел
міжнародного права з точки зору внутрішнього права і
внутрішньої правової практики. Такий підхід був породжений,
перш за все, застосуванням для регулювання міжнародних
відносин загальних принципів права, що було зумовлено
не¬обхідністю заповнити ті прогалини, які донині існують в
міжнародному праві.
Міжнародні договори можна класифікувати за різними
критеріями, зокрема за:
- предметом регулювання (зовнішньоекономічні,
шлюбно-сімейні відносини, з авторського права тощо);
- видом норм, які містяться у них (колізійні, матеріальноправові, змішані);
- кількістю учасників (дво- та багатосторонні);
- суб'єктами, які створюють їх чи під егідою яких вони
укладаються (держави, їх союзи, міжнародні організації,
наприклад, Співдружність Незалежних Держав, Міжнародна
організація праці, Всесвітня організація охорони здоров'я (далі відповідно СНД, МОП);
- ступенем потреби їх опосередкованості в законодавстві
держав
(потребують
трансформації
в
національне
законо¬давство або ж «самовиконувані», тобто такі, що
потребують тільки національної норми-відсилання).
У будь-якій державі більшість норм міжнародного
договору
застосовують
до
правовідносин
унаслідок
трансформації,
тобто
перетворення
їх
у
норми
внутрішньодержавного права. Форми здійснення трансформації
передбачаються національним законодавством держав. До них
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належать, зокрема, ратифікація, прийняття актів про
застосування міжнародного договору, видання іншого
національного нормативного акта.
У законодавстві України визначено принципи та
прави¬ла дії міжнародних угод з її участю, чисельність яких
щороку зростає. Значна їх частина стосується питань, що
становлять предмет міжнародного приватного права. У цьому
зв'язку актуальним є положення Декларації про державний
суверенітет України від 16 липня 1990 р., яким вказано на
застосування у нашій державі норм міжнародного права, що
визнані нею (розділ IV). Це означає й застосування норм
міжнародних угод.
Відповідно до Закону України «Про правонаступництво
України» від 12 вересня 1991 р. на території нашої держави
діють акти, ухвалені Верховною Радою УРСР, оскільки вони не
суперечать законам України, прийнятим після проголошення
незалежності України (ст. 3). Наша держава підтвердила свої
зобов'язання за міжнародними договорами, укладеними УРСР
до проголошення незалежності України (ст. 6). Вона стала
також правонаступницею прав та обов'язків за міжнародними
договорами Союзу РСР, які не суперечать Конституції України
та інтересам республіки (ст. 7). Отже, з питань міжнародного
приватного права діючими є певні міжнародні угоди, укладені
свого часу СРСР та визнані у відповідній формі Україною. Вони
будуть чинними, зокрема, до прийняття нових міжнародних
угод із тих же питань.
Підтвердженням цього є, наприклад, домовленість,
ви¬ражена в Протоколі між Урядом України та Урядом
Королівства Бельгії про правові основи співробітництва від 10
березня 1992р. Ним передбачено, що угоди, укладені між СРСР і
Королівством Бельгія, а також Бельгійсько-люксембурзьким
економічним союзом, якщо вони не суперечать законодавству та
інтересам України й Королівства Бельгії, будуть діяти до
укладення двосторонніх угод, які регламентуватимуть їхнє
співробітництво у галузях, що становлять взаємний інтерес.
Меморандумом
щодо
подальшого
застосування
двосторонніх угод у відносинах між Україною і Республікою
Австрія від 8 листопада 1993 р. вказані держави підтвердили
свій намір врегулювати через обмін нотами двосторонні
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договірні відносини у нових умовах, що склалися після
проголошення України незалежною державою відповідно до
положень їхніх конституцій. До здійснення обміну такими
нотами Сторони зобов'язались надалі застосовувати ті
двосторонні угоди, які свого часу були чинними між
Республікою Австрія та СРСР. Сторони також вирішили
інтенсивно продовжувати взаємні консультації з метою
з'ясування, які угоди й надалі будуть чинними, а які мають бути
замінені новими.
Аналогічно вирішуються питання щодо угод, укладених
Україною чи СРСР з деякими іншими державами. Зокрема, під
час проведених 1994 р. консультацій між делегаціями України
та США з питань правонаступництва щодо двосторонніх
міжнародних договорів, укладених між СРСР та США, було
вирішено, що Угоди про взаємне надання у безплатне
користування земельних ділянок під посольства у Москві та
Вашингтоні від 16 травня 1969 р. та Угоди у вигляді обміну
нотами з цього питання від 30 березня 1977 р. є предметом
правонаступництва України, оскільки існує справедливий
інтерес України в майні СРСР за кордоном. Проте щодо Угоди
про умови будівництва комплексів будівель посольств від 4
грудня 1972 р. було домовлено, що вона не матиме свого
застосування в українсько-американських відносинах, оскільки
її умови виконано. Стосовно Угоди про рибальство біля
узбережжя США від 26 листопада 1976р. та внаслідок обміну
нотами метою на консультаціях було констатовано, що вони
вичерпали термін дії на момент правонаступництва.
Складнішими є питання про правонаступництво трьох та
більше держав. Так, з питань правонаступництва України
стосовно двосторонніх міжнародних договорів, укладених між
колишніми СРСР та Чехословацькою Республікою, ще тривалий
час проводитимуться міжпарламентські консультації, адже
державами-правонаступницями останньої стали Чехія та
Словаччина. Вони, як і Україна, відповідно до ст. 34 Віденської
конвенції 1978 р., вважаються зобов'язаними за угодами
держави-попередниці з огляду на норми міжнародного
публічного права.
Правонаступництво
може
виявлятися
і
щодо
багатосторонніх договорів. Так, 1985 р. СРСР уклав міжурядову
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Угоду з Болгарією, Німеччиною, Румунією і Чехословаччиною
про будівництво Криворізького гірничо-збагачувального
комбінату окислених руд. Після розпаду СРСР і розподілу його
власності 1994 р. було підписано міжурядові Угоди між
Україною, Румунією і Словаччиною (правонаступницею ЧехоСловаччини) щодо продовження будівництва вказаного
комбінату (ФРН на цей момент вийшла зі складу учасників, а
Республіка Болгарія заявила про значне скорочення й без того
невеликої частки своєї участі).
З багатьма державами Україна, ставши суверенною,
уклала нові міжнародні угоди. Порядок їх дії на території
України визначається, зокрема, Законом «Про міжнародні
договори України» від 22 грудня 1993 р. Так, статті 7
встановлюють форми здійснення трансформації міжнародних
угод, ст. 20 - порядок їх опублікування. До цих угод належать:
1. Договори про надання правової допомоги у цивільних
та/чи сімейних і кримінальних справах. Норми цих договорів
вказують обсяг правової допомоги, яка надається громадянам
договірних держав та їх юридичним особам і полягає в зносинах
центральних органів держав, таких як Міністерства юстиції,
Генеральної Прокуратури, з метою використання нових
процесуальних дій на території держави, наприклад допит
свідка, виконання рішення іноземного суду. Норми договорів
відсилають до законодавства держави, яке слід застосовувати
для вирішення питань про право та дієздатність фізичної особи,
правоздатність юридичної особи, обмеження в дієздатності або
визнання особи недієздатною, визнання безвісно відсутнім,
оголошення померлим і встановлення факту смерті, укладення,
розірвання та визнання шлюбу недійсним, особисті й майнові
стосунки подружжя, правові стосунки між батьками і дітьми,
усиновлення, опіку й піклування, нерухоме та рухоме майно,
зобо¬в'язання з деліктів, спадкування, трудові правовідносини,
визнання й виконання рішення суду.
Договори про надання правової допомоги у цивільних
справах за участю України як суверенної держави були
під¬писані, наприклад, з:
Китайською Народною Республікою 31 жовтня 1992 р.
(ратифікований Верховною Радою України 5 лютого 1993 р.,
чинний з 22 березня 1993 р.);
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Республікою Польща 27 травня 1993 р. (ратифікований
24 травня 1993 р., чинний з На стадії опрацювання знаходяться
проекти договорів про правову допомогу з КНДР, Іспанією,
Португалією. Парафований і готовий до підписання договір із
СІЛА.
Крім зазначених, Україною 22 січня 1993 р. підписано та
10 листопада 1994 р. ратифіковано (із застереженнями)
Конвенцію про правову допомогу і правовідносини у
цивільних, сімейних та кримінальних справах з участю держав
СНД (далі - Мінська конвенція про правову допомогу 1993 р.).
Ці та інші угоди про правову допомогу регулюють
питання щодо її обсягу, компетенції органів юстиції держав.
Вони містять як матеріально-правові, так і колізійні норми.
2. Консульські угоди (статути) регламентують, зокрема,
повноваження консула щодо правового статусу громадян
України, майна, що знаходиться на території консульського
округу. Так, Україною укладено консульські конвенції з
Угорщиною ЗО травня 1991 р., Румунією 3 вересня 1992 р.,
Росією 15 січня 1993 р., В'єтнамом 8 липня 1994 р., Корейською
Народно-Демократичною Республікою 8 липня 1994 р.,
Болгарією 24 липня 1996 р., Молдовою 5 січня 1997 р., Грузією
14 лютого 1997 р., Азербайджаном 24 березня 1997 р.,
Туркменистаном 29 січня 1998 р., Узбекистаном 19 лютого 1998
р. та іншими державами.
3 Угоди, які спрямовані на регламентацію окремих
інститутів міжнародного приватного права, розглядатимуться
далі. Доречно зазначити, що найбільша кількість угод за участю
України укладається з питань зовнішньоекономічної діяльності;
взаємного захисту інвестицій; транспортних перевезень;
авторського права. Нині для України характерним є укладення
регіональних угод в рамках СНД. Такими є, наприклад:
Угода про порядок вирішення спорів, пов'язаних із
здійсненням господарської діяльності, підписана Україною 20
березня 1992 р., (ратифікована 19 грудня 1992 р.);
Угода про забезпечення населення лікарськими
засобами,
вакцинами
та
іншими
імунобіологічними
препаратами, виробами медичного призначення і медичної
техніки, що виробляються на території держав-учасниць
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Співдружності Незалежних Держав, підписана 24 грудня 1993 р.
(ратифікована 26 квітня 1996 р.);
Тимчасова угода країн Співдружності про перевезення
пасажирів, багажу залізницею в міждержавному сполученні від
12 березня 1993 р. Відповідно до цієї угоди 1 січ¬ня 1994 р.
введено в дію Правила перевезення пасажирів, поклажі,
вантажопоклажі залізницею в міждержавному сполученні;
Угода про загальні умови і механізм підтримки розвитку
виробничої кооперації підприємств і галузей держав-учасниць
Співдружності Незалежних Держав, підписана 23 грудня 1993 р.
(ратифікована 14 березня 1995 р.) .
У деяких випадках міжнародний договір є основним
актом, який дозволяє встановлення певних правовідносин. Так,
відповідно до ч. 2 ст. 7 Закону України «Про виключну
(морську) економічну зону України» від 16 травня 1995 р. ,
промисел рибних та інших живих ресурсів, а також
дослідження, розвідка та інші операції, пов'язані з таким
промислом у виключній (морській) економічній зоні України,
здійснюються іноземними юридичними та фізичними особами
лише на підставі міжнародних угод.
Розвиток договірного права привів до того, що на
початку XX століття юристи пропонували розробити єдиний
універсальний
акт,
застосовуваний
до
регулювання
правовідносин у всіх державах. Цю місію мав виконати,
зокрема, Кодекс міжнародного приватного права від 25
листопада 1928 р. Розроблений латиноамериканським юристом
Бустаманте, він став відомий під назвою Кодекс Бустаманте.
Його підписали 19 латиноамериканських держав, але чинним
він став тільки у деяких з них. Норми зазначеного договору
декларують національний режим у здійсненні прав іноземцями,
які є громадянами держав-учасниць Кодексу. Договір регулює й
інші загальні питання міжнародного приватного права,
наприклад застосування норм про публічний порядок.
Врегульовано питання, пов'язані з місцезнаходженням фізичних
та юридичних осіб, виникненням та припиненням їх право та
дієздатності. Кодекс містить норми про шлюбно-сімейні
відносини,
власність,
зобов'язання,
позовну
давність,
міжнародний цивільний процес. Оскільки ці норми не знайшли
широкого
застосування,
зазначені
питання
сьогодні
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регулюються іншими міжнародними договорами. Після
прийняття цього Кодексу було констатовано, що досягти
всесвітньої
уніфікації
неможливо.
Проте
міжнародне
співтовариство й до сьогодні шукає шляхи гармонізації та
уніфікації норм приватного права. Зокрема, ефективною є праця
у вузьких його сферах. Так, у 1976 р. датський вчений, професор
О. Ландо запропонував підготувати Європейський Звід
Контрактного Права. Ця ідея стала реалізовуватися шляхом
створення документа за назвою «Принципи Європейського
Контрактного Права».
У 1989 р. Європейський Парламент приймає резолюцію
про початок підготовчих робіт, спрямованих на створення
Європейського Кодексу Приватного Права. Запропоновано
обмежити предмет регулювання майбутнього Кодексу тільки
контрактами, квазіконтрактами, деліктами та речевим правом. У
ньому не буде проводитися зовнішньої різниці між цивільним,
комерційним та споживчим правом. Кодекс, принаймні на
першому етапі його формування, не ре-гулюватиме правовий
статус фізичних осіб, не матиме норм сімейного та спадкового
права. Європейський Кодекс Приватного Права поділятиметься
на дві частини: Загальні принципи (сфера, загальні принципи,
джерела, тлумачення) та Загальні положення (строки й позовна
давність, право-чини, представництво, речі та права, грошові
вимоги, фідуціарні відносини, виконання, невиконання, залік,
відповідальність тощо). Згадані «Принципи Європейського
Контрактного Права» є першим кроком у напрямі створення
зазначеного Кодексу.
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Липко І.В., курсант ННІ №3
НАВС
Науковий керівник: науковий
співробітник відділу організації
науково-дослідної
роботи
НАВС Шевченко О.С.
ТАКТИКА ОГЛЯДУ ТРУПА НА МІСЦІ ЙОГО
ВИЯВЛЕННЯ
Значення огляду місця пригоди і трупа надзвичайно
велике. Воно визначається перш за все тим, що огляд є
найважливішим джерелом отримання доказів. Один з
засновників вітчизняної криміналістики професор Н.П.
Макаренко (1925) писав, що огляд місця події є “наріжним
каменем слідчих дій. Успіхи розслідування злочинів проти
життя і здоров’я громадян часто знаходяться в прямій
залежності від якості огляду місця події.
Поверхневий, формальний огляд матеріальних слідів і
обстановки може позбавити слідство суттєвої інформації,
затягнути чи зробити неможливим розкриття злочину.
Проведення огляду місця події та трупа на місці його
виявлення регламентується певними статтями (237, 238, 252,
267, 361.) кримінального процесуального кодексу України, що
вступив у дію в листопаді 2012 року. Відповідно до ст. 237 КПК
України “з метою виявлення та фіксації відомостей щодо
обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий,
прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та
документів”.
Звідси випливає, що огляд – це процесуальна дія,
причому це первинна і невідкладна слідча дія, тобто вона
проводиться слідчим, який при цьому є головною самостійною
фігурою і цілком відповідає за його організацію і результати.
Все, що роблять чи виявляють на місці пригоди, заносять у
протокол, який складає слідчий під час огляду.
Згідно з ст. 237 КПК України прокурор також має право
оглянути місця пригоди, а ст. 361 передбачає огляд місце
пригоди судом.
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Протокол є основним засобом фіксації результатів
огляду місця події. В ньому не повинно бути ніяких висновків,
але докладно описані всі дії слідчого, все виявлене в процесі
огляду в тому вигляді, в якому спостерігалось в момент огляду,
перераховане та описане все вилучене під час огляду. До
протоколу додаються фотознімки , плани, схеми місця пригоди ,
відбитки слідів тощо.
Зовнішній (первинний) огляд трупа людини є складовою
частиною огляду місця події. Такий огляд з участю судовомедичного експерта або лікаря не підмінює експертизу чи
розтин трупа для визначення причини смерті та вирішення
інших питань.
Нерідко слідчий проводить огляд трупа без лікаря. Це
може призвести до неприємних наслідків і помилок. Судовомедичний експерт чи лікар будь-якого профілю при участі в
огляді місця події виступають як спеціалісти (фахівці), але не як
експерти, оскільки ніяка експертиза на місці пригоди не
проводиться. Спеціальні медичні знання лікаря роблять слідчу
дію, зокрема огляд місця пригоди, більш якісною і більш
результативною.
Як учасник слідчої дії лікар не складає будь-яких
документів, що відображають його діяльність. Все, що робиться
і виявлено на місці події, як вже згадувалось, фіксується слідчим
у протоколі огляду. Лікар допомагає слідчому в його складанні,
зокрема, при описанні трупа, різних слідів.
Після закінчення огляду місця події та трупа з ознаками
насильної смерті слідчий зобов’язаний винести постанову про
призначення
судово-медичної
експертизи
чи
скласти
направлення і поставити перед експертом конкретні питання для
їх вирішення.
Завданням огляду місця події є з’ясування комплексу
питань, які допомагають розкрити злочин, а саме:
1. Чи мав місце злочин у даному випадку, чи такого не
було, в чому сутність розслідуваної пригоди.
2. Чи злочин скоєний там, де відбувається огляд місця
події, чи в іншому місці.
3. Якими шляхами проникли на місце події і залишили
його особи, що брали участь у розслідуваній пригоді.
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4. Скільки було осіб на місці події, які їх характерні
ознаки, хто саме був там.
5. Яку мету ставили собі учасники пригоди.
6. На протязі якого часу знаходились на місці події
учасники пригоди, зокрема – злочинець і потерпілий.
7. Коли відбулася подія, яка розслідується.
8. Які предмети чи сліди залишив злочинець на місці
пригоди.
9. Які сліди з місця події могли залишитися на
злочинцеві.
10. Хто і звідки міг бачити чи чути те, що відбувалося на
місці пригоди.
11.
Виявлення,
збирання,
фіксація,
попереднє
дослідження і оцінка та вилучення різних слідів і речових
доказів тощо.
Розрізняють 2 основні методи огляду місця події:
об’єктивний і суб’єктивний.
Об’єктивний метод огляду – це повний послідовний
ретельний огляд, дослідження і опис всіх ділянок місця пригоди
та об’єктів, на яких можна виявити різні сліди і вивчення яких
може дати важливі дані для розслідування справи. При
об’єктивному огляді місця події піддається детальному огляду
все, що є на місці і відноситься до події, яка розслідується.
Звертається увага на так звані “негативні” обставини (тобто
обставини, що суперечать звичайному розвитку подій: при
наявності ран на трупі, відсутня кров під ним чи навколо нього;
відсутність певних пошкоджень одягу при наявності ушкоджень
тіла під одягом; невідповідність відстані від землі до місця
прикріплення мотузка, що утворює зашморг і здавлює шию
трупа, довжині тіла трупа з піднятими угору руками; відсутність
трупних плям на поверхні нижчележачих частин трупа при
наявності їх на верхній частині тіла тощо). Від одного об’єкта
переходять до наступного тільки після повного огляду і
описання першого.
Суб’єктивний метод огляду – це огляд місця події, який
проводиться тільки за очевидними, явними слідами злочинця
(тобто, по слідах, залишених суб’єктом злочину). Ці сліди
відносяться як до особи злочинця, так і до його дій на місці
скоєння злочину (це можуть бути сліди волочіння, доріжка
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крапель крові, сліди транспортного засобу тощо). Суб’єктивний
метод застосовують у випадках, коли сліди на місці пригоди
настільки свіжі і явно виражені, що йдучи по них, можна іноді
знайти злочинця і затримати його. При цьому методі часто
використовують пошукову собаку. Суб’єктивний метод огляду є
неповним, обмеженим межами слідів, залишених злочинцем.
Тому він може застосовуватись лише в поєднанні з об’єктивним
методом: після огляду суб’єктивним методом слідчий повинен
здійснити об’єктивний, повний і детальний огляд місця події.
В криміналістичну практику увійшов так званий
вузловий метод огляду місця пригоди, коли місце здійснення
злочину розбивають на окремі ділянки (вузли) і кожна з них
оглядається одна за одною. Вузловий метод огляду місця події
являє собою один з варіантів об’єктивного методу.
Процес огляду місця події повинен здійснюватись за
двома стадіями: статичною та динамічною.
Статична стадія огляду полягає в тому, що огляд,
вивчення і фіксація обстановки і всіх предметів, які знаходяться
там, відбуваються без зміни їх первинного положення та
переміщення. Статична стадія дає можливість найповніше
уявити загальну обстановку місця події, провести його
фотографування, окремих предметів і слідів ще до їх
переміщення, порушення чи вилучення в процесі огляду. При
цьому торкатися руками чи пінцетом до виявлених предметів чи
слідів не можна.
Динамічна стадія огляду відрізняється тим, що в процесі
огляду місця події предмети раціонально переміщують, кожний
окремо візуально досліджують з різних боків, виявляють різні
сліди, що можуть бути на них або під ними тощо. Наприклад,
перевертання трупа для виявлення і дослідження в динаміці
трупних плям з метою встановлення давності настання смерті.
Це можна проводити тільки після статичного огляду, коли
розташування і стан предметів зафіксовані. При цьому з
предметами та слідами треба поводитись обережно, щоб не
пошкодити їх і не залишити на них слідів своїх рук. Для цього
треба працювати в резинових рукавичках і брати предмети за
кінці, ребра чи кути.
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Статична і динамічна стадії взаємозв’язані, є частинами
єдиного процесу огляду, тобто процесу пізнання істини на місці
події.
Таким чином, первинний огляд трупа на місці його
виявлення є дуже важливим, проте іноді потрібно проводити і
повторний огляд з урахуванням одержаних нових свідчень.
Своєчасно, якісно, кваліфіковано проведений огляд дозволяє
виявити сліди скоєного злочину, мотиви його здійснення і таким
чином визначити характер і цілеспрямованість подальших
слідчих дій для розкриття злочину.
Липко І.В., курсант ННІ №3
НАВС
Науковий керівник: доцент
кафедри тактико-спеціальної
підготовки,кандидат
психологічних
наук
Гузенко Є.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ ПРОФЕСІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ
Орієнтиром розвитку людства на шляху до
цивілізованого суспільства завжди було досягнення такого
стану, в якому людині не загрожує жодна небезпека – ні
соціально-політичного, ні природного, ні техногенного
характеру. Сьогодні одним із найважливіших критеріїв розвитку
демократії у будь-якій державі є захищеність її громадян, яка
закріплена у законодавчих нормах та має діючий механізм
реалізації, що дозволяє максимально зменшити ризик настання
небажаних наслідків для життя, здоров’я, честі, гідності та
інших нормативно закріплених прав і законних інтересів
людини. Побудова в Україні правової держави обумовлює
важливість вирішення проблеми забезпечення безпеки її
громадян. За цих умов питання забезпечення безпеки діяльності
працівників органів внутрішніх справ набуває нового, більш
актуального значення. По-перше, будучи громадянами України,
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працівники органів внутрішніх справ мають невід’ємні права,
закріплені Конституцією України, в якій зазначається, що
людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність та
безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, а
утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним
обов’язком держави. По-друге, виконання працівниками органів
внутрішніх справ своїх обов’язків у сфері захисту прав, свобод
та законних інтересів учасників суспільних відносин певною
мірою залежатиме від рівня захищеності самих правоохоронців.
По-третє,
нормативно-правове
забезпечення
безпечного
виконання працівниками органів внутрішніх справ своїх
професійних обов’язків є недосконалим, значна кількість
правових актів застаріла або містить численні прогалини та
суперечності. У зв’язку з цим питання організаційно-правового
забезпечення безпеки діяльності працівників системи МВС
України набувають сьогодні особливої актуальності.
Внаслідок загострення криміногенної обстановки,
зростання злочинності в її найагресивніших формах
почастішали випадки виникнення екстремальних ситуацій, коли
життю або здоров’ю працівників поліції загрожувала реальна
небезпека. Працівник поліції під час виконання службових
обов’язків може бути об’єктом посягання і водночас
зобов’язаний припинити будь-яке посягання на інші об’єкти, що
охороняються, чи які він має захищати, тобто свідомо
ризикувати своїм здоров’ям і навіть життям для усунення
небезпеки. Крім того, діяльність працівників органів внутрішніх
справ здебільшого пов’язана з небезпекою та стресовими
ситуаціями. Своєрідність впливу небезпеки полягає в її
постійній потенційній присутності. Можливість нападу на
працівників правоохоронних органів існує протягом усього часу
виконання
оперативно-службових
завдань,
зокрема,
патрулювання, чергування і навіть носіння форменого одягу та
зброї.
Особиста безпека є результатом реалізації комплексу
заходів, спрямованих на зниження рівня професійного ризику до
реально можливого мінімуму, що дозволяє гарантувати
збереження життя і здоров'я, нормального психічного стану і
дієздатності працівника при високій ефективності вирішення
ним професійних завдань.
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Особиста безпека визначається специфікою умов, змісту
і форм професійної діяльності; ступенем професійної
захищеності працівника, у тому числі-наявністю спеціальних
заходів організаційно-правового. управлінського і матеріальнотехнічного характеру;
рівнем професійно-психологічної
підготовленості працівника і наявністю у нього спеціальних
знань та вмінь із забезпечення особистої безпеки при вирішенні
професійних завдань, або у ситуаціях, пов'язаних із
професійною діяльністю.
Луцик В.М., курсант ННІ № 3
НАВС
Науковий керівник: доцент
кафедри криміналістики та
судової
медицини,
к.ю.н.,
доцент Курилін І.Р.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЗАТРИМАНИХ І ВЗЯТИХ
ПІД ВАРТУ ОСІБ В АДМІНІСТРАТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ОВС
Забезпечення прав і свобод людини визначає розвиток
більшості країн на шляху політичної демократії, економічного
прогресу та співробітництва, виступає одним із основних
завдань процесу реформування українського суспільства, що
набуває особливого значення в контексті європейської інтеграції
України.
Прагнення української держави стати повноправним
членом світового співтовариства спрямоване на зміщення
векторів діяльності правоохоронних органів з метою
першочергового
забезпечення
ними
національних
конституційних норм та світових стандартів дотримання прав і
свобод людини, в тому числі забезпечення прав затриманих і
взятих під варту осіб.
Права і свободи людини постійно збагачуються і
розвиваються. Це об’єктивна закономірність прогресу
демократичного суспільства. Змінюються не тільки обсяг,
характер прав, а й внутрішній зміст, матеріальні умови і
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юридичні засоби їх забезпечення. Права людини нерозривно
пов'язані із суспільними відносинами, вони є нормативною
формою взаємодії людей, упорядкування їхніх зв'язків,
координації їхніх вчинків і діяльності, запобігання протиріч,
протиборства, конфліктів. По своїй суті вони нормативно
формулюють ті умови і способи життєдіяльності людей, які
об'єктивно
необхідні
для
забезпечення
нормального
функціонування індивіда, суспільства і держави. Не випадково
сучасна юридична наука і практика приділяють максимальну
увагу забезпеченню прав і свобод людини на всіх рівнях і за
допомогою різноманітних засобів. Важливість дослідження цих
питань обумовлена вимогами Конституції України, де життя і
здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека особи
визнаються найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини, їх гарантії складають зміст і
цілі державної діяльності. Утвердження і забезпечення прав і
свобод людини є головним обов'язком держави.У світлі цих
основних положень особливого значення набувають питання
забезпечення прав і законних інтересів громадян, які з тих або
інших причин залучаються у сферу діяльності правоохоронних
органів України. Суттєвою ознакою правоохоронної діяльності є
те, що застосовувані в процесі її здійснення юридичні заходи
повинні неухильно відповідати закону або іншим правовим
актам, прийнятим на основі закону. Тільки на їх основі
допускається застосування конкретних заходів впливу і чітко
визначається їх міра та зміст.
Варто також зауважити, що рівень розвитку свободи та
демократії у суспільстві визначається не тільки формальним
визнанням влади прав та свобод людини, включаючи офіційне
приєднання до міжнародно-правових документів, що їх
регламентують, але й багатьма іншими факторами. Зокрема,
вагоме місце, згідно із специфікою діяльності, займають
правоохоронні органи, в діяльності яких гарантування прав і
свобод людини і громадянина реалізується шляхом виконання
ними своїх провідних функцій.
Свідчення та дослідження різних випадків порушення
прав громадян тільки підтверджують, що система органів
внутрішніх справ на сьогоднішній час орієнтована в першу
чергу на те, щоб досягнути ефекту у кількісних показниках 62

показати ефективність у статистичній звітності, часто не
зважаючи на якість своїх дій, наслідком такої постійної гонки за
показниками є щоденне порушення прав громадян. Тобто, діюча
система органів внутрішніх справ орієнтована на те, щоб її
співробітники були вимушені постійно порушувати закон.
Потрібно зазначити, під забезпеченням реалізації прав
людини слід розуміти, з одного боку, систему їх гарантування,
тобто загальні умови та спеціальні (юридичні) засоби, які
забезпечують їх правомірну реалізацію, а за необхідності й
охорону; з іншого - напрям діяльності державних органів щодо
створення умов для реалізації прав громадян. як самостійний
вид діяльності.
Розгляд теоретичних і практичних проблем забезпечення
прав затриманих і взятих під варту осіб є одним із основних
напрямів сучасних наукових досліджень у сфері правоохоронної
діяльності, що потребує інтегративного поєднання знань
багатьох галузей юридичної науки. Проте особливе місце щодо
забезпечення прав зазначених осіб належить адміністративноправовим засобам, використання яких здійснюється у сфері
державного управління. Саме в цій сфері переважно
реалізуються повноваження органів внутрішніх справ.
Працівники ОВС повинні діяти за законом і в усіх
випадках дотримуватися правил та інструкцій, ні за яких
обставин правоохоронна діяльність не може супроводжуватися
порушенням закону, жодні добрі наміри або якась
«необхідність» не можуть бути підставою для виходу за межі
закону. Загальним підґрунтям ефективності діяльності
правоохоронця може бути тільки високий рівень моральноправової культури, розвинута правосвідомість, прагнення
дотримуватися правових приписів, продиктованих внутрішніми
моральними переконаннями.

63

Сторощук
О.П.,
курсант
ННІ №3 НАВС
Науковий керівник: старший
викладач
кафедри
міжнародного
права
Славна О.В.
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ПЕРІОДУ ГААЗЬКИХ
КОНФЕРЕНЦІЙ
Міжнародне право зародилося завдяки еволюції
розвитку особистості і держави, націй і народів. Вважається, що
міжнародне право виникло у стародавньому світі відтоді, коли
між державами розпочинаються міжнародні відносини. Ця риса
полягає не в тому, що народи бажали відносин з іншими
державами, а для облаштування внутрішнього життя своєї
держави, яке виключало б будь-яке втручання зовні.
Міжнародне право виникло і почало складатись, розвиватись
водночас
із
зародженням
міжнародних
відносин
у
стародавньому світі, точніше в тих державах, де був високий
рівень цивілізації (державах, що знаходились в долині Тигру і
Євфрату, Нілу, райони Китаю та Індії, Егейського і
Середземного морів). Прослідковуючи розвиток міжнародного
права, можна розбити Його на такі етапи:
• період стародавнього часу;
• від падіння Римської імперії до Вестфальського миру
1648 року;
• від Вестфальського миру до Гаазьких конференцій
миру 1899 р. та 1907 р.;
• від Гаазьких конференцій миру до заснування ООН і
формування сучасного міжнародного права.
IVетап - від Гаазьких конференцій до формування
сучасного міжнародного права.
Об’єкт і предмет дослідження. Об’єктом дослідження є
діяльність Гаазької конференції з міжнародного приватного
права та конвенції, що нею приймаються, а також участь
України в уніфікації норм міжнародного приватного права.
Предметом дослідження є юридичний статус та основні
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напрямки діяльності Гаазької конференції щодо уніфікації та
розвитку міжнародного приватного права.
Гаазькі
конференції були присвячені двом основним напрямкам
співробітництва держав на той час:
- регулюванню збройних конфліктів;
- мирному розв'язанню спорів.
Перша Гаазька конференція 1899 р. відбувалась за
ініціативою російського імператора, у ній взяло участь 26
держав. її результатом стало підписання 3-х конвенцій:
1) про мирне розв'язання спорів;
2) про закони і звичаї сухопутної війни;
3) про застосування Женевської конвенції щодо
поранених і хворих до морської війни (1864).
Перша Гаазька конференція визначила коло питань для
обговорення на наступній Другій Гаазькій конференції. Остання
відбулась у 1906-1907 рр. за ініціативою СІЛА. За участю 44
держав світу підписано 13 конвенцій, 1 декларація і Заключний
акт, що стосувались в основному питань мирного розв'язання
спорів, обмеження застосування сили, нейтралітету держав,
умов ведення війни і т.д.
Проведенню Третьої Гаазької конференції завадила
Перша світова війна, після завершення якої виникла
необхідність утворення міжнародної політичної організації, яка
мала забезпечити питання безпеки й миру в світі та
співробітництва держав.
Гаазька конференція з міжнародного приватного права –
одна з найдавніших міжнародних організацій (створена у 1893
р.), робота якої спрямована на уніфікацію правових
(здебільшого колізійних) норм, в основному в галузі сімейних,
спадкових, комерційних, транспортних правовідносин та
міжнародного цивільного процесу. Виходячи з ролі Гаазької
конференції в сфері уніфікації приватного права, Україна
повинна не тільки усвідомити значення цієї організації, але й
активно в ній співпрацювати заради своїх інтересів. З огляду на
це, членство України у Гаазькій конференції є важливим
елементом інтеграції до європейського та світового правового
простору. Основна діяльність Гаазької конференції з
міжнародного приватного права полягає в розробці
багатосторонніх конвенцій у різних сферах міжнародного
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приватного права, зокрема міжнародного співробітництва
судових і адміністративних органів з питань правової допомоги;
колізійного права щодо договорів, зобов’язань, що виникають
внаслідок заподіяної шкоди; аліментних зобов’язань, правового
статусу та захисту дітей, правовідносин між подружжям,
заповітів та нерухомості або довірчої власності; юрисдикції і
визнання та виконання іноземних судових рішень. Крім цього є
ще багато інших видів діяльності керівних органів Конференції,
як то сприяння кращому застосуванню чинних конвенцій,
співпраці з іншими міжнародними організаціями у сфері
кодифікації міжнародного приватного права, організації
диспутів, симпозіумів, колоквіумів та багато іншого.
На здійснення цілей функціонування Гаазької
конференції з міжнародного приватного права направлені
конвенційні угоди у різних сферах міжнародного приватного
права, процес розробки й прийняття яких включає певні стадії й
етапи, визначені в Робочій моделі діяльності Гаазької
конференції. Робоча модель фіксує види діяльності Конференції,
які є взаємопов’язаними та утворюють єдиний цикл. Вони є
підґрунтям для стабільної програми розвитку. Маючи
безпосередній зв’язок з виконанням та застосуванням існуючих
конвенцій, виправляючи попередні помилки, набуваючи нового
досвіду та слідуючи останнім правовим тенденціям, робочі
моделі можуть використовуватися протягом багатьох років для
розгляду сучасних конвенцій та розширення нових питань для
обговорення.
Костюк
Л.О.,
магістратури НАВС

слухач

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ МАСОВИХ
ЗАХОДІВ
Здійснений
аналіз
законодавства
України,
де
мультиплікандом виступала словосполучення «публічний
порядок», «публічна безпека», надав можливість констатувати,
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що він зустрічається більше ніж 10 разів, але жодного
визначення цьому терміну законодавець не дає.
А терміни: «громадський порядок», «громадська
безпека» вживаються у текстах більше, ніж 5 000 нормативних
актів, у той же час як лише в 53 нормативних актів згадуються в
назві, причому з яких лише 24 стосуються різноманітних
аспектів реалізації державної політики у сфері громадської
безпеки.
Тому, через помилковість законодавчої техніки уведення
в науковий обіг поняття «державна політика у сфері
забезпечення публічної безпеки та порядку», яке не має жодного
наукового обґрунтування і не може бути визнано легітимним ані
з позицій коректності наукового формулювання, ані з позицій
правозастосування і в цілому суперечить правовій концепції.
Закон України «Про Національну поліцію» в такому
варіанті вносить значний дисбаланс в безпекове законодавство,
оскільки порушено рівновагу та координацію між безпековим
законом і безпековим законодавством.
Відповідно до Положення «Про службу дільничних
інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ
України», яке затверджене наказом МВС України № 550 від
11.11.2010 і є чинним, громадський порядок – це система
суспільних відносин, які складаються і розвиваються
в
громадських місцях під впливом правових та соціальних норм,
спрямованих на забезпечення нормального функціонування
установ, організацій, громадських об'єднань, праці й відпочинку
громадян, повагу до їх честі, людської гідності та громадської
моралі.
Охорона громадського порядку і безпеки при проведенні
масових заходів (громадсько-політичних, культурно-масових,
спортивних та інших) в залежності від їх значення та масштабу
організується Головними управліннями Національної поліції.
В період підготовки до забезпечення охорони
громадського порядку і громадської безпеки під час зборів,
мітингів, демонстрацій, вуличних походів та інших масових
заходів керівництвом органів поліції та підрозділів патрульної
служби з особовим складом, задіяним на охорону правопорядку,
повинні проводитись: вивчення нормативних актів, які
регламентують права і обов'язки поліції, відповідальності
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організаторів та
учасників масових акцій за порушення
правопорядку, тренування до відпрацювання тактичних
прийомів несення служби в умовах ускладнення обстановки.
Тренування здійснюються напередодні на місці проведення
масового заходу.
При цьому уточнюються завдання, розподіл нарядів,
перевіряється реальність встановлених термінів розгортання
задіяних сил; відпрацьовуються відповідно до законодавства
питання взаємодії нарядів поліції, Національної гвардії України
та інших сил, що залучаються на випадок виникнення
надзвичайних обставин.
Для забезпечення громадського порядку та безпеки під
час проведення масових заходів керівниками органів поліції
повинно залучатися реально необхідна кількість сил та засобів.
Наряди вводяться в дію по мірі здійснення заходу, а коли мине
потреба, - за розпорядженням начальника оперативного штабу
(начальника сектора або дільниці) негайно знімаються та
виводяться у резерв.
У день проведення масового заходу керівники служби
поліції превентивної діяльності органу поліції та підрозділу
патрульної служби проводять перевірку наявності особового
складу та стан його екіпіровки, інструктажі старших
самостійних груп та всього особового складу, при цьому
повідомляють про можливі зміни в проведенні масового заходу
та забезпечують розподіл працівників поліції та технічних
засобів, при можливості встановлюють зв'язок з організаторами
проведення масового заходу.
Основні завдання, які вирішуються в цей період:
а) забезпечення спільно з організаторами заходів
необхідних умов безпеки учасникам та глядачам, дотримання
встановлених правил поведінки в місцях проведення масових
заходів;
б) попередження та припинення злочинів, порушень
громадського порядку;
в) забезпечення безпеки дорожнього руху;
г) недопущення ослаблення охорони громадського
порядку на території, де безпосередньо заходи не проводяться.
Під час проведення масового заходу патрульні наряди
зобов'язані:
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- знати та виконувати в повному обсязі поставлені
завдання;
- проявляти виняткову передбачливість та витримку при
несенні служби, в різних ситуаціях діяти спокійно та впевнено,
особливо під час припинення порушень громадського порядку;
- знаходитись в зазначеному місці і без спеціального
дозволу не залишати довірену дільницю служби;
- виводити з місця проведення масового заходу осіб, які
перебувають у стані сп'яніння та інших правопорушників;
- у
разі виявлення обставин, які ускладнюють
проведення заходу, забезпечення громадського порядку,
терміново доповісти керівнику, відповідальному за стан
охорони громадського порядку на цій дільниці.
Діяльність органів поліції по забезпеченню охорони
громадського порядку і безпеки при проведенні масових
заходів має три періоди: підготовчий, виконавчий та заключний.
У підготовчий період, який починається з моменту
отримання завдання, проводиться така робота:
а) в організаторів масового заходу перевіряється
наявність відповідного дозволу; уточнюється програма, місце,
час і порядок його проведення, кількість та склад учасників чи
глядачів;
б) спільно з організаторами заходу проводиться
комісійне обстеження будинків, споруд чи іншого об'єкта
проведення заходу, вивчаються оптимальні варіанти організації
там охорони громадського порядку, вживаються заходи щодо
усунення виявлених недоліків;
в) здійснюється рекогносцировка місцевості в районі
проведення масового заходу, у процесі якої вивчаються
особливості території, маршрутів руху транспорту і пішоходів,
визначаються порядок проходження, пункти збору, висадки та
розміщення людей, місць стоянки транспорту, необхідність
тимчасових змін в організації руху транспорту, встановлюються
межі зон,секторів, ділянок, необхідна кількість сил і засобів,
місце розміщення оперативного штабу, резервів, шляхи
пересування сил при маневруванні;
г) розробляється та уточнюється наявний типовий план
охорони громадського порядку і безпеки при проведенні
масового заходу, в якому передбачаються:
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- зміст і програма заходу, місце і час його проведення,
очікувана кількість учасників і глядачів;
- межі оточуваної території, зони, сектора, дільниці;
- склад та чисельність залучених сил і засобів, види і
завдання нарядів, відповідальні за організацію їх служби у
зонах, секторах, на дільницях;
- порядок взаємодії з сусідніми
територіальними
органами поліції, з органами поліції, органами Служби безпеки,
Національної гвардії України, військами, об'єднаннями
громадян;
- дії керівників груп і старших нарядів при виникненні
надзвичайних обставин;
- порядок роботи оперативно-розшукових груп;
- місця встановлення покажчиків, пересувних бар'єрів,
канатів, автомобілів та військової техніки для огородження
території;
- організація охорони громадського порядку у місцях
формування колон, збору глядачів і учасників після закінчення
заходу;
- внесення пропозицій адміністрації про підготовку на
випадок необхідності додаткових заходів (виступ спортсменів,
артистів і ін.);
- додаткові заходи по посиленню боротьби із
злочинністю,
хуліганством,
пияцтвом
та
іншими
антигромадськими проявами;
- організація евакуації глядачів;
- організація управління і зв'язку, місця розміщення
особового складу, залученого до несення служби, в тому числі
резерву;
- організація морально-психологічного, медичного і
матеріально-технічного забезпечення особового складу.
ґ) у разі необхідності налагоджується взаємодія з
органами державного пожежного нагляду ДСНС України щодо
забезпечення пожежної безпеки.
Основні заходи оформляються на карті (схемі) з
додатком необхідних розрахунків, графіків, таблиць, інших
робочих документів і пояснювальної записки.
При
проведенні
особливо
важливих
заходів
керівництвом Головних управлінь Національної поліції
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видається наказ про заходи по забезпеченню охорони
громадського порядку і безпеки, а також розробляється план
проведення профілактичної роботи і підготовки залучених сил
та засобів.
Бабан
Л.В.,
магістратури НАВС

слухач

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ПІД ЧАС ЛІКВІДАЦІЇ
НАСЛІДКІВ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ
Велику загрозу для безпеки людей і тяжкі наслідки
викликають явища техногенного походження (катастрофи,
вибухи, пожежі) та явища біологічного характеру (епідемії та
епізоотії).
Так, відповідно до Кодексу цивільного захисту від 2
жовтня 2012 року, надзвичайна ситуація – це обстановка на
окремій території чи суб’єкті господарювання на ній або
водному об’єкті, яка характеризується порушенням нормальних
умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою,
аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією,
епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою
небезпечною подією, що призвела (може призвести) до
виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої
кількості загиблих і постраждалих, завдання значних
матеріальних збитків, а також до неможливості проживання
населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній
господарської діяльності.
Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій – це
комплекс правових, соціально-економічних, політичних,
організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів,
спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки,
проведення оцінки рівнів ризику, завчасне реагування на
загрозу виникнення надзвичайної ситуації на основі даних
моніторингу, експертизи, досліджень та прогнозів щодо
можливого перебігу подій з метою недопущення їх
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переростання у надзвичайну ситуацію або пом’якшення її
можливих наслідків;
Кодексом цивільного захисту також визначено, що
служби пожежної безпеки, створені для забезпечення пожежної
безпеки на об’єктах Міністерства оборони України,
Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки
України, Служби зовнішньої розвідки України, Національної
поліції, центрального органу виконавчої влади, який забезпечує
формування та реалізує державну політику у сферах організації
спеціального зв’язку та захисту інформації, центрального органу
виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері захисту державного кордону та
охорони суверенних прав України в її виключній (морській)
економічній зоні, центрального органу виконавчої влади, який
забезпечує реалізацію державної політики у сфері організації
примусового виконання рішень судів та інших органів,
Державної спеціальної служби транспорту центрального органу
виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері транспорту та інфраструктури,
здійснюють контроль за виконанням правил пожежної безпеки
на цих об’єктах.
В Конституції і Законах України є норми, що
встановлюють обов'язки всіх органів держави, які мають
забезпечувати охорону правопорядку, прав і свобод громадян,
інтересів суспільства та держави, в тому числі у разі діяльності в
особливих умовах.
Особливі умови діяльності органів Національної поліції це такі умови, при яких виникає вкрай необхідна (невідкладна)
потреба здійснення додаткових, на рівні законодавчих та
виконавчих вищих та місцевих органів державної влади, заходів
правового, організаційного, тактичного та іншого характеру, їх
ресурсного забезпеченню з тим, щоб за короткий час та з
меншими збитками нормалізувати надзвичайну обстановку.
За цих умов надзвичайно ускладнюється оперативна обстановка,
яка вимагає від органів поліції особливих неординарних методів
вирішення службових завдань, підвищення якості управління,
посилення матеріально-технічного забезпечення. Особливого
значення набувають стан дисципліни, організованості, зв'язку,
обміну інформацією, мобілізації всіх ресурсів органів поліції,
72

забезпечення їх взаємодії з органами влади і іншими
правоохоронними
структурами.
Професіоналізм,
організованість, рішучі дії, вміння діяти, дотримуючись
законності в особливих умовах забезпечують ефективність
зусиль органів внутрішніх справ в охороні громадського
(публічного) порядку. Успішне вирішення службових завдань
при особливих умовах обумовлюється вжиттям комплексних
заходів щодо охорони правопорядку і боротьби зі злочинністю,
що перебуває в прямій залежності від організації управління
силами і засобами органів Національної поліції.
Такій обстановці властиві певні ознаки, а саме:
а) порушується нормальний (звичайний) ритм життя населення,
конкретної території, настає стресовий стан; стрес - стан
організму, що виникає у відповідь на дію несприятливих
зовнішніх або внутрішніх факторів. Стрес виявляється у формі
напруження;
б) створюється загроза порушення громадського порядку та
громадської безпеки, пов'язана із суспільною небезпекою;
в) виникає загроза для здоров'я та життя багатьох людей або їх
загибелі, ушкодження здоров'я;
г) заподіюється (чи може бути заподіяна) шкода державним
органам, а також майновим інтересам громадян, захисту їх честі
та гідності;
д) створюються сприятливі умови для активізації злочинного
елементу, поширення різноманітних чуток, виникнення паніки;
е) може виникнути загроза конституційному ладу та
суверенітету України.
Сукупність цих ознак може складати зміст надзвичайної
обстановки.
Поняття надзвичайної обстановки для Національної
поліції слід розглядати у співвідношенні з поняттям особливих
умов діяльності Національної поліції, які виникають внаслідок
такої обстановки, оскільки вони невіддільні.
В Конституції України, законах та підзаконних
нормативно-правових актах України є норми, що встановлюють
обов'язки всіх органів держави, які мають забезпечувати
охорону правопорядку, прав і свобод громадян, інтересів
суспільства та держави, в тому числі у разі діяльності в
особливих умовах.
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Закон України «Про правовий режим надзвичайного
стану» від 16 березня 2000 року визначає, що для координації дії
органів, зазначених в частині третій цієї статті, підприємств,
установ і організацій в умовах надзвичайного стану з питань
підтримання правопорядку і забезпечення безпеки громадян на
відповідній території згідно з Указом Президента України про
введення надзвичайного стану на місцях можуть створюватися
оперативні штаби, до складу яких можуть включатися
представники Служби безпеки України, центральних органів
виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують
державну політику у сфері цивільного захисту, Національної
поліції, Військової служби правопорядку у Збройних Силах
України та місцевих органів виконавчої влади і органів
місцевого самоврядування на чолі з комендантами територій.
Відповідно до статті 16 Закону України «Про правовий
режим надзвичайного стану» на період введення і дії
надзвичайного стану органи, що здійснюють управління на
відповідній
території
і
наділені
надзвичайними
повноваженнями, можуть запроваджувати такі заходи:
а) встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду, а також
обмеження свободи пересування по території, де запроваджено
надзвичайний стан;
б) обмеження руху транспортних засобів і їх огляд;
в) посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що
забезпечують життєдіяльність населення та народного
господарства;
г) заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона
на проведення яких встановлюється судом;
д) заборона страйків.
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Бабан
Л.В.,
магістратури НАВС

слухач

АДМІНІСТРАТИВНИЙ НАГЛЯД ОВС У СФЕРІ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І ПОРЯДКУ
Адміністративний нагляд є одним із способів діяльності
поліції по забезпеченню безпеки громадян і охорони публічного
порядку.
Поліція
здійснює
адміністративний
нагляд
за
дотриманням посадовими особами і громадянами рішень
органів державної влади і державного управління з питань
охорони публічного порядку.
Мета адміністративного нагляду органів поліції, як
бажаний результат їх діяльності, являє собою такий ідеальний
режим функціонування і життєдіяльності відповідних суб’єктів
права (підприємств, установ, організацій, їх посадових осіб, а
також громадян), за якого забезпечується належною мірою
захищеність певних об’єктів від різноманітних посягань. Тобто
адміністративний
нагляд
забезпечує
недоторканність
охоронюваних об’єктів від різноманітного роду посягань, які
спроможні завдати матеріальної або моральної шкоди.
Адміністративний нагляд поліції класифіковано на такі
види:
1. За сферою наглядової діяльності: на загальний і спеціальний.
2. За часом здійснення: на постійний і тимчасовий.
3.Залежно від стадій: на попередній, поточний і наступний.
4. За сферами, які підлягають нагляду: за громадським
порядком, за громадською безпекою тощо.
5. За відкритістю: гласний та негласний.
6. За джерелами нагляду: документальний та фактичний.
7. За правовою кваліфікацією: на правомірний і неправомірний.
8. За кількісним складом суб’єктів нагляду: на одноосібний і
колегіальний.
9. За способом ініціювання: на активний і пасивний.
Зміст, форми і методи адміністративного нагляду поліції
залежить від кола осіб та об’єктів, на які він розповсюджується.
Адміністративний нагляд поділяється на два види:
загальний та спеціальний.
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Загальний нагляд здійснюється:
a)відношенні невизначеного кола осіб (фізичних та юридичних)
за дотриманням ними загальнообов’язкових правил, наприклад
рішень місцевих Рад з питань охорони публічного порядку;
б) поширюється на певне коло суб’єктів і за певним колом
питань, наприклад нагляд за дотриманням правил зберігання
зброї, вибухових матеріалів, сильнодіючих речовин на
підприємствах, в установах і організаціях.
Спеціальний нагляд здійснюється за чітко визначеним
колом осіб, наприклад за деякими категоріями осіб звільнених з
місць позбавлення волі, а також контроль за засудженими до
кримінальних покарань не пов’язаних з позбавленням волі.
Адміністративний нагляд поліції здійснюється від імені держави
і тільки з питань віднесених до її компетенції.
Діяльність поліції щодо здійснення адміністративного
нагляду не є відокремленою і відірваною від вирішення
загальних задач боротьби з правопорушеннями, навпаки, вона
представляє одну з основних форм забезпечення публічного
порядку і зміцнення законності. Наглядова діяльність поліції
стосовно здійснення адміністративного нагляду регламентується
Законом України «Про Національну поліцію» та Статутом
патрульно-постової служби поліції, затвердженого наказом
МВС України №404 від 28 липня 1994 р. та іншими нормативноправовими актами.
Правила, за дотриманням яких поліція здійснює
адміністративний нагляд, вони об’єднуються в наступні групи:
1. Такі, що регламентують поведінку громадян на вулицях, в
парках та інших громадських місцях при проведені масових
заходів, користуванні громадським транспортом.
2.Такі, що сприяють забезпеченню публічної безпеки при
будівництві, дорожніх та інших роботах, а також забезпеченню
безпеки руху транспорту і пішоходів; ті, що визначають порядок
придбання деяких предметів та речовин, зберігання та
користування ними (зброя, боєприпаси тощо).
3.Спрямовані на охорону власності (боротьба з розкраданнями,
охорона рибних запасів, автомобільних доріг, зелених
насаджень тощо).
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4.Такі, що регламентують охорону здоров’я громадян (вживання
наркотичних речовин, дотримання санітарно-протиепідемічних
правил торгівлі).
Адміністративний нагляд здійснюють всі працівники
поліції, але для працівників поліції громадської безпеки він є
однією з основних форм їх повсякденної службової діяльності.
Систематичний нагляд має велике значення для зміцнення
публічного порядку. Він є важливим психологічним фактором,
що примушує громадян утримуватись від порушень
встановлених правил.
Порушення публічного порядку і безпеки можуть
виражатись не тільки в недотриманні правил поведінки, але й у
формі невиконання, а також несвоєчасного, неналежного їх
виконання. В зв’язку з цим виникає необхідність застосування
таких методів, які б дозволяли поліції найбільш ефективно
здійснювати покладені на неї функції нагляду.
Відповідно до Закону України «Про адміністративний
нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі»
адміністративний нагляд встановлюється щодо повнолітніх осіб:
засуджених до позбавлення волі за тяжкі, особливо тяжкі
злочини або засуджених два і більше разів до позбавлення волі
за умисні злочини, якщо під час відбування покарання їх
поведінка свідчила, що вони вперто не бажають стати на шлях
виправлення і залишаються небезпечними для суспільства;
засуджених до позбавлення волі за тяжкі, особливо тяжкі
злочини або засуджених два і більше разів до позбавлення волі
за умисні злочини, якщо вони після відбування покарання або
умовно-дострокового звільнення від відбування покарання,
незважаючи на попередження органів внутрішніх справ,
систематично порушують громадський порядок і права інших
громадян, вчиняють інші правопорушення;
засуджених до позбавлення волі за один із злочинів,
пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів передбачених Законом
України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню
ними».
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Адміністративний нагляд щодо зазначених осіб встановлюється
в судовому засіданні за місцем знаходження установи по
виконанню покарань.
Підставами для встановлення адміністративного нагляду
в місцях позбавлення волі є:
вирок суду, який набрав законної сили, щодо осіб, котрі були
засуджені до позбавлення волі за один із злочинів, пов’язаних з
незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів;
подання та матеріали установи по виконанню покарань до
суду про те, що поведінка засуджених до позбавлення волі за
тяжкі, особливо тяжкі злочини або засуджених два і більше рази
до позбавлення волі за умисні злочини під час відбування
покарання свідчить про їх вперте небажання стати на шлях
виправлення, внаслідок чого вони залишаються небезпечними
для суспільства.
Адміністративний нагляд здійснюється, як правило, за
місцем реєстрації піднаглядного. У випадку, коли останній з
поважної причини не може проживати за місцем своєї
реєстрації, начальник міськрайогану за письмовою заявою
піднаглядного може дозволити тимчасове проживання в іншому
місці в межах території, яку обслуговує орган.
Після встановлення факту порушення публічного
порядку або прав інших громадян, вчинення інших
правопорушень, дільничний інспектор поліції письмово
попереджає її про необхідність припинення антигромадського
способу життя і можливість встановлення за нею
адміністративного нагляду.
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КОМПЕТЕНЦІЯ РАДИ БЕЗПЕКИ ООН ЩОДО
ПІДТРИМАННЯ МІЖНАРОДНОГО МИРУ ТА БЕЗПЕКИ:
( ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ )
Актуальність дослідження вказаної проблематики
зумовлена знаходить свій прояв відразу у контексті декількох
чинників, серед таких варто відзначити наступні:
а) важливе місце РБ ООН, як другого за Статутом ООН
головного органу ООН, що несе головну відповідальність за
підтримання міжнародного миру та безпеки та приймає
рішення, які мають обов’язкову силу для членів ООН, адже,
відповідно до ст. 25 Статуту, вони зобов’язані підкорятися
рішенням РБ ООН та виконувати їх;
б) актуальність на сучасному етапі міжнародно-правових
проблем, що пов’язані з необхідністю вдосконалення та
підвищення ефективності виконання РБ своїх функцій шляхом
реформування її складу, структури, методів роботи та порядку
прийняття рішень, що викликало міжнародну дискусію на
найвищому міждержавному рівні, яка може бути розв’язаною
лише на основі норм та принципів міжнародного права;
в) необхідність правової модернізації компетенційного обсягу
повноважень РБ у відповідності до існуючих проблем
профільного характеру з метою оптимізації діяльності вказаного
органу щодо підтримання міжнародного миру та безпеки.
Ступінь наукової розробки теми. Міжнародно-правова
проблематика визначення та реалізації компетенції РБ щодо
підтримання міжнародного миру та безпеки досить ретельно
висвітлюється у профільних дослідженнях.
Аналізуючи існуючі доктринальні позиції відносно
міжнародно-правових аспектів, пов’язаних з компетенцією РБ
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щодо підтримання міжнародного миру та безпеки, можна
зробити загальний висновок про відсутність повної класифікації
функцій і повноважень вказаного головного органу ООН, а
також про наявність різних методологічних підходів до
визначення поняття та обсягу його компетенції. Саме
зазначеним проблемам профільного характеру присвячене
дослідження, що складає зміст даної наукової статті, а отже,
його наукова новизна полягає у тому, що вперше функції і
повноваження РБ класифіковані на підставі чіткого критерію їх
правової природи та характеру впливу на стан міжнародної
безпеки, що, у свою чергу, відображає важливе методологічне та
загальнонаукове значення цієї праці. Не викликає сумнівів, що в
рамках комплексного дослідження міжнародно-правового
статусу РБ в частині суб’єктного складу йдеться про
компетенцію органу міжнародної організації, що визначається
статутом цієї організації, адже, як вже було встановлено, будьякий такий орган користується правосуб’єктністю організації у
нормативно регламентованому обсязі, що дає підставу вважати
правосуб’єктність РБ виключно функціональною. Аналізуючи
проблематику
визначення
компетенції
досліджуваного
головного органу ООН, варто погодитися з В.А. Карташкіним в
тій частині, що «центральна роль у процесі забезпечення
міжнародного правопорядку має належати ООН - єдиній
універсальній організації, створеній для забезпечення
всезагального миру та безпеки». Виходячи з такого розуміння
ролі ООН у сучасному світі, природнім є висновок про те, що
Статут ООН є основним міжнародно-правовим актом, на якому
нормативно базується система всезагальної міжнародної
безпеки. В свою чергу, як вже було зазначено, головна
відповідальність у зазначеній сфері покладається членами ООН
на РБ, питання організації та діяльності якої, засоби мирного
врегулювання спорів та дії щодо загрози миру, порушень миру
та актів та інші елементи міжнародно-правового статусу РБ
розглядаються у відповідних главах і статях Статуту.
Виходячи з наведеної взаємозалежності, можна зробити
наступні загальні висновки:
а) компетенція РБ визначається Статутом ООН шляхом
регламентації окремих її елементів у різних главах Статуту
залежно від предметної сфери її діяльності;
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б) нормативне закріплення компетенції РБ у сфері підтримання
міжнародного миру та безпеки є важливою міжнародноправовою
гарантією
існування
системи
всезагальної
міжнародної безпеки на універсальному рівні, що базується на
Статуті ООН.
Більш складну проблематику складає питання про
юридичний зміст компетенції РБ, що характеризується її
об’єктним складом. В першу чергу, важливо проаналізувати
специфічний термін «повноваження», адже у переважній
більшості зазначених визначень компетенції вказана категорія
фігурує як основна. Найбільш вдало розкриває поняття
повноважень Ю.С. Шемшученко, на погляд якого під вказаним
правовим явищем слід розуміти «сукупність прав і обов’язків
державних органів і громадських організацій, а також посадових
та інших осіб, закріплених за ними у встановленому
законодавством порядку для здійснення покладених на них
функцій». Отже, за об’єктним складом компетенцію РБ потрібно
розглядати
як
сукупність
встановлених
статутними
положеннями повноважень (прав і обов’язків), наданих
вказаному головному органу ООН для здійснення покладеної на
нього функції підтримання міжнародного миру та безпеки, з
чого можна зробити висновок про його спеціальну
(функціональну) компетенцію. В свою чергу, Статут в рамках
глави V «Рада Безпеки» містить підрозділ «Функції і
Повноваження» (статті 24-26), що встановлює загальні норми
імперативного характеру про обсяг компетенції РБ.
Нормативний аналіз зазначених статей дає змогу визначити
юридичну
специфіку
об’єктного
складу
компетенції
досліджуваного органу з декількох сторін: а) загальною
функцією РБ є підтримання міжнародного миру та безпеки, що
випливає з головної відповідальності цього органу у відповідній
сфері (п. 1 ст. 24); б) всі обов’язки РБ випливають та спрямовані
на реалізацію такої відповідальності, а тому знаходяться у
межах спеціальної (функціональної) компетенції щодо
підтримання міжнародного миру та безпеки (п. 1 ст. 24); в)
визначений у статутному порядку обсяг повноважень наданий
РБ з виключною метою виконання вказаних обов’язків щодо
підтримання міжнародного миру та безпеки і міститься у главах
VI, VII, VIII і ХІІ Статуту (п. 2 ст. 24).
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В цілому, до повноважень РБ щодо мирного розв’язання
спорів та ситуацій слід віднести наступні:
а) звертатися, якщо вважатиме за необхідне, з вимогою до
сторін спору врегулювати свій спір за допомогою засобів,
вказаних у п. 1 ст. 33 (п. 2 ст. 33); б) розслідувати будь-який спір
або ситуацію, що може призвести до міжнародної напруги або
викликати спір, для визначення того, чи не може продовження
цього спору або ситуації загрожувати підтриманню
міжнародного миру та безпеки (ст. 34);
в) на будь- якій стадії спору, продовження якого могло б
загрожувати підтриманню міжнародного миру та безпеки, або
ситуації такого ж характеру рекомендувати належну процедуру
або методи врегулювання (п. 1 ст. 36), причому має
враховуватися характер спору, позиції сторін, ступінь
використання ними інших мирних засобів (п. 2 ст. 36), а крім
того, РБ має брати до уваги, що спори юридичного характеру
повинні передаватися сторонами спору до Міжнародного Суду
ООН (п. 3 ст. 36) (критерії визнання спору юридичним
регламентуються п. 2 ст. 36 Статуту Міжнародного Суду;
відповідно до вказаного нормативного положення, під
юрисдикцію Міжнародного Суду підпадають спори, що
стосуються тлумачення договору; будь-якого питання
міжнародного права; наявності факту, який, якщо він буде
встановлений, являтиме собою порушення міжнародного
зобов’язання; характеру і розмірів належного відшкодування за
порушення міжнародного зобов’язання);
г) рекомендувати сторонам спору умови врегулювання спору,
продовження якого дійсно могло б загрожувати підтриманню
міжнародного миру та безпеки (п. 2 ст. 37);
д) на прохання сторін спору виносити рекомендації в цілях
врегулювання будь-якого спору, у тому числі такого, що може і
не загрожувати міжнародному миру та безпеці (ст. 38).
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НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ
ГОТОВНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДО
ПРОФЕСІЙНИХ ДІЙ В ЕКСТРЕМАЛЬНІЙ СИТУАЦІЇ
Боротьба
зі
злочинністю
в
Україні
набула
першочергового державного значення на сучасному етапі
реформування суспільних відносин. Всі негативні соціальнополітичні, військові та радикальні події, що сколихнули Україну
протягом останніх років, чітко дали зрозуміти необхідність
утворення психологічно загартованих правоохоронців, які не
втрачають контролю у будь-якій критичній, стресовій ситуації.
Окрім цього. сучасні соціально-економічні зміни, які
відбуваються в державі, супроводжуються підвищеною
активністю, нестандартністю та нахабністю дій злочинних
угрупувань. У зв’язку з цим питання підготовки професійно та
психологічно готових до профілактики та протидії таким діям
фахівців правоохоронної системи, лише зростає, а отже і
підвищується актуальність роботи.
Діяльність поліції, у відповідності до законодавства
полягає у забезпеченні публічної безпеки і порядку, протидії
злочинності та попередженні протиправних дій окремих
громадян. Таким чином, вона проходить не просто в складних, а
переважно в екстремальних умовах і вимагає від особистості
фахівця високого рівня розвитку психологічної готовності,
стійкості, сформованості спеціальних здібностей, якостей,
властивостей.
Діяльність поліцейських у новосформованій структурі
характеризується високою динамікою, загрозою здоров’ю,
невизначеністюта
новизною
ситуації,
суперечливістю
інформації, дефіцитом часу на прийняття рішень тощо, що в
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підсумку є джерелом психічної напруженості й вимагаєвід усіх
сфер особистості достатньо високого рівня розвитку. Саме тому
актуальною є проблема формування психологічної готовності
поліцейських до професійної діяльності в екстремальних
умовах.
Дослідженням
діяльності
правоохоронців
в
екстремальних ситуаціях на різних етапах розвитку державності
вивчали науковці різних сфер: педагогічної В. Горяйнов, М.
Корольчук, С. Кубіцький, Є. Левін; психологічної О.
Охременко, О. Тімчен; юридичної М.Анурієв, О. Ярмиш.
Розкривають зміст і функції діяльності правоохоронця, його
місію праці В. Aндpocюка, O. Бaндуpки, Л. Кaзмipeнкo, C.
Кузніченко.
Сучасні вимоги до діяльності поліцейського та ситуація
у якій доводиться працювати, ставить до особистості фахівця
високі вимоги. Закони України «Про поліцію», «Про
запобігання корупції», Кримінальний процесуальний кодекс
України висувають підвищені вимоги до професійної діяльності
поліцейських. Вона здебільшогоє екстремальною та вимагає від
особистості фахівця розвитку високого рівня психологічної
готовності. Умови службової діяльності поліцейських зумовлені
підвищеним фактором ризику для життя, високою емоційноюта
інтелектуальною напруженістю і динамікою проведення
адміністративних та розпорядчих дій, відповідальністю у
прийнятті рішень, недостатністю або ж невизначеністю
інформації, дефіцитом часу, що вимагає від усіх сфер психіки
особистості достатньо високого рівня розвитку. Окрім того в
нинішніх умовах екстремальність діяльності поліцейського
зумовлена також: протидією поліцейським діям окремих осіб та
невдоволеної частини суспільства, тією реформою, що
проводиться в державі, труднощами в їх здійсненні через
недостатню взаємодію з іншими структурними підрозділами та
спеціалістами, провокуванням ситуацій, недостатністю досвіду
практичної діяльності. У зв’язку з цим проблема формування
психологічної готовності поліцейських до професійної
діяльності в екстремальних умовах є надзвичайно актуальною та
новою.
Перш ніж почати з’ясування сутності психологічної
готовності, треба дати визначення поняттю «екстремальні умови
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праці» в діяльності поліцейських. Умови праці – це сукупність
факторів середовища і процесу виконання службових
обов’язків, які впливають на здоров’я і працездатність людини
під час її професійної діяльності.
Таким
чином,
екстремальні
умови
праці
характеризуються:
відхиленням від норм здійснення професійної діяльності;
наявністю небезпечних факторів, які загрожують стану
здоров’я, життю людини і перевищують резервний потенціал її
організму;
динамічною неузгодженістю, яка зумовлює необхідність
перебудови систем гомеостатичного реагування;
мобілізацією організму, стресом, зниженням регуляції
діяльності.
Для успішних дій в екстремальних умовах і в структур і
готовності поліцейських до роботи в екстремальних умовах, в
них повинні бути сформовані:
- тaктикo - пcиxoлoгiчні пpийoми зaбeзпeчeння бeзпeки під час
зaтpимaння пpaвoпopушникiв та взaємoдiї з oб’єктaми
пpoфeciйнoї дiяльнocтi;
- умiнняi нaвички пpoтидiї шaнтaжуi пpoвoкaцiям;
- умiнняi нaвички бeзпeчнoї пoвeдiнки, cпiлкувaння нacлужбi тa
в пoбутi; умiння бeзпeчнoгo виpiшeння кoнфлiктниx cитуaцiй;
- пcиxoлoгiчна гoтoвніcть дo зacтocувaння пpийoмiв i зaxoдiв
фiзичнoгo впливу;
- пcиxoлoгiчна гoтoвніcть дo застосування збpoї нa ураження;
-умiнняi нaвички психічного caмopeгулювaння тa зaxиcту вiд
мaнiпулятивнoгo i cугecтивнoгo впливу.
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Демидюк
Ю.М.,
слухач
магістратури ННІ №3 НАВС
Науковий керівник: старший
науковий
співробітник
наукової лабораторії з проблем
громадської безпеки, кандидат
юридичних
наук,
с.н.с.
Куценко Д.В.
ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕВІРКИ
ПОЛІГРАФА В ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ
Швидкий розвиток новітніх технологій, поява все
прогресивніших
та
витонченіших
способів
вчинення
кримінальних правопорушень, вимагає все більше нових ідей,
розробок, засобів і прийомів аби сприяти активній допомозі
органам правопорядку та правосуддя в їх практичній діяльності,
зокрема у процесі виявлення, розслідування, запобігання та
протидії злочинним посяганням та встановленні істині по
справі.
Існує велика кількість нетрадиційних науково-технічних
засобів які використовують правоохоронні органи, проте одним
з найпопулярніших є поліграф, що і став предметом розгляду
даної наукової роботи.
Дискусійність законності його використання, легалізація та
процесуальне
оформлення
результатів
поліграфу
в
кримінальному процесі, ефективність його застосування під час
оперативно-розшукових заходів та потенційної можливості
оптимізації, оперативності та підвищення якості роботи
правоохоронних органів у боротьбі та запобіганні злочинності
за його допомоги вже досить тривалий час є актуальними
питаннями,
що
підтверджує
гостроту
проблемності
досліджуваного питання висвітленого в даній роботі, його
новизну та своєчасність.
Поліграф – це багатоцільовий прилад, призначений для
одночасної реєстрації кількох (від 4 до 16) фізіологічних
процесів, пов’язаних з виникненням емоцій. Поліграф є
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комплексом точних медичних приладів, які безперервно та
синхронно фіксують динаміку цілої
низки реакцій
допитуваного: тиску крові, частоти пульсу, глибини та частоти
дихання, шкірно-гальванічної реакції, ступеню м’язового
напруження, біотоків мозку та ін. Сам прилад виступає тільки
реєстратором об’єктивних параметрів, а їх суб’єктивну
інтерпретацію здатний виконати тільки фахівець –
поліграфолог, який і проводить відповідне «інтерв’ювання» за
спеціальними методиками з урахуванням обставин справи.
Аргументом, який свідчить про доцільність застосування
поліграфа в практиці розслідувань різної спрямованості і в
профілактичних заходах є можливість у відносно короткі
терміни одержати інформацію, яку або взагалі не можливо, або
дуже важко і проблемно одержати традиційними методами.
З аналізу чинного законодавства України вбачається, що
нормативного закріплення, яке дає змогу використовувати
поліграф при розслідуванні тих чи інших видів злочинів немає,
але правова основа для запровадження та реалізації результатів
використання приладу вже частково складена та набуває свого
поширення та розвитку. В Україні використання поліграфа
законом прямо не заборонено. Ліцензії на його придбання і
використання не потрібно. Проведення поліграфних перевірок
не суперечить чинному законодавству України і не порушує
його, воно має на меті передусім захист прав фізичних і
юридичних осіб у галузі безпеки бізнесу. Також не
порушуються і конституційні права громадян, оскільки
перевірки здійснюються лише з їх письмової згоди.
Використання поліграфа в Україні здійснюється на підставі
норм Конституції України (ст. 28, 32), законодавства про працю
та інших нормативно-правових актів. У ст. 28 Конституції
України наголошується: «Жодна людина без її вільної згоди не
може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам».
Використання поліграфа підпадає під формулювання «інші
досліди». У ст. 32 Конституції України закріплено: «Не
допускається збирання, зберігання, використання та поширення
конфіденційної інформації про особу без її згоди».
Однією
з
підстав
застосування
поліграфів
правоохоронними органами України є Закон «Про оперативнорозшукову діяльність». Стаття 8 цього Закону закріплює право
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органів, що здійснюють ОРД, опитувати осіб за їх згодою (п. 1
ч. 1 ст. 8). Відповідно використання поліграфа витлумачується
як різновид опитування. При цьому отримані таким чином
відомості не можуть бути прийняті судами як докази у справі,
вони є лише орієнтирами для збирання офіційних доказів.
Згідно з ч. 16 ст. 9 цього Закону для одержання інформації
забороняється застосовувати технічні засоби, психотропні,
хімічні та інші речовини, які пригнічують волю або завдають
шкоди здоров’ю людей та навколишньому середовищу.
Інформація, отримана в результаті проведення
дослідження з використанням поліграфа при наявності певних
умов може визнаватись непрямим доказом і підтверджує лише
суб’єктивну значущість конкретних стимулів, які можуть
вказувати на наявність приховуваної інформації про обставини
злочину або на щирість відповідей на поставлені запитання.
Сили доказів результати використання детектора брехні
набувають тільки у рамках призначеної судової експертизи.
Порядок проведення судових експертиз регламентується КПК
України, Законом України «Про судову експертизу» та Наказом
Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5.
Також дана інформація може використовуватись для
подальшого планування роботи правоохоронних органів з
розслідування конкретного провадження. Нерідко опитування з
використанням поліграфа є останнім шансом особи довести
свою невинуватість чи правдивість показів.
При розслідуванні злочинів доцільно використовувати
опитування з використанням поліграфа для встановлення
умислу особи на вчинення злочину, оскільки в багатьох складах
злочинів саме умисел впливає на кваліфікацію. Варто зазначити,
що іншими методами часто встановити умисел дуже важко.
Також, на нашу думку, при розслідуванні актуальних на даний
час злочинів проти основ національної безпеки, використання
поліграфу значно полегшило б роботу правоохоронних органів
та пришвидчило б встановлення об’єктивної істини.
Погляди вчених з приводу застосування поліграфа
нерідко відрізняються, адже в одному випадку вчені та практики
сумніваються в достовірності результатів такої перевірки, що
зумовлено наявністю осіб, які намагаються ввести в оману
прилад, а інші, до числа прибічників яких відносимось і ми,
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вважають за необхідне удосконалювати таку процедуру та
надати їй нормативне закріплення.
На нашу думку, використання результатів перевірки із
застосуванням поліграфа підвищить оперативність розкриття
злочинів,
сприятиме
підвищенню
якості
діяльності
правоохоронних органів, а також, сприятиме встановленню
об’єктивної істини по кримінальних провадженнях.
Гуменюк А.Р., курсант
ННІ № 3НАВС
Науковий керівник: науковий
співробітник відділу організації
науково-дослідної
роботи
НАВС Шевченко О.С.
МІЖНАРОДНИЙ ПОРЯДОК ПІД ЧАС ЛІГИ НАЦІЙ
Дослідження становлення та розвитку міжнародного
правопорядку під час Ліги Націй як першої універсальної
міжнародної організації з підтримання миру та безпеки,
вивчення основ і напрямків його еволюції та механізмів
підтримання, новацій, внутрішніх загроз і недоліків є особливо
актуальними для врахування цього досвіду в умовах подальшої
розбудови ООН. Вітчизняна наука довгий час зазнавала впливу
негативних офіційних оцінок Ліги Націй і розглядала її
переважно в загальному контексті розвитку міжнародного права
після Жовтневої революції.
Ліга Націй належала до числа важливих чинників, що
впливали на міжнародне політичне життя у 20-х - на початку 30х рр. Серед величезної кількості різноманітних справ, якими
вона займалася, були і питання, пов'язані зі становищем
українського народу, розвитком національного життя українців.
Потрапляючи у сферу діяльності Ліги, останні неминуче ставали
питаннями міжнародного політичного життя, набували
міжнародної ваги. Нерідко саме на форумі Ліги Націй та
орієнтованих на неї міжнародних громадських організацій ці
обставини виявляли себе найбільш виразно. На сучасному ж
етапі українська наука міжнародного права лише починає
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осягати Лігу як самобутнє явище в історії його становлення.
Однак все ще потребує ретельного вивчення міжнародноправова діяльність Ліги Націй задля доповнення реальної
наукової картини щодо ролі міжнародної організації
універсальної компетенції у розвитку міжнародного права.
Система післявоєнного врегулювання, створена на
основі Версальського договору, зумовила потребу у спеціальній
міжнародній організації, яка отримала назву Ліги Націй. Ідея її
створення виникла у різних країнах наприкінці першої світової
війни. Численні людські жертви, руйнування, катастрофічне
падіння життєвого рівня, що випали на долю народів воюючих
держав, викликали широке розповсюдження пацифістських
настроїв.
Зважаючи на громадську думку, президент США В.
Вільсон вніс ідею заснування Ліги Націй у свої «14 пунктів»,
опубліковані 8 січня 1918 р.
На Паризькій мирній конференції під головуванням
американського президента діяла спеціальна комісія, що
займалася опрацюванням статуту Ліги Націй. Запропонований
нею проект був схвалений і внесений до Версальської системи
мирних договорів як їхня складова частина. Статут підписали 44
держави, в тому числі «первісні члени» Ліги – 31 країна,
союзники у війні проти німецького блоку. До Ліги приєдналося
ще 13 держав, які у війні участі не брали.
Підсумкова концепція Ліги націй відбила повне
переважання інтересів європейських держав і їх небажання
відмовитися від імперської стратегії. Багато в чому концепція
Ліги націй стала відображенням популярного на рубежі ХГХХХ ст. уявлення про «цивілізаційної місії білої людини». Проте
створення Ліги націй стало справжнім проривом в усвідомленні
світу як єдиної політико-правової системи, де суб'єктність
окремого взятого держави, нації чи народу нерозривно пов'язана
з загальними принципами і нормами взаємин.
Ліга Націй мала на меті своєї діяльності розвиток
співпраці між народами і гарантію їх світу та безпеки. У
преамбулі до Статуту, який набрав чинності 10 січня 1920 року
говорилося: «Високі Договірні Сторони, приймаючи до уваги,
для розвитку співпраці між народами й у гарантії їх світу та
безпеки важливо прийняти деякі зобов'язання не вдаватися до
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війни, підтримувати у повній гласності міжнародні відносини,
засновані на справедливості і честі, суворо дотримуватися
розпорядження міжнародного права, визнані відтепер дійсним
правилом
поведінки
урядів,
встановити
панування
справедливості і сумлінно дотримуватися все що накладалися
договорами зобов'язання у взаємних відносинах організованих
народів, приймаючих справжній Статут, який засновує Лігу
Націй».
Основними цілями Ліги було збереження світу та
поліпшення умов людського життя, причому у першу чергу була
заявлена проблема роззброєння: що одразу було заявлене у
статті 8 (після статей про організаційних принципах Ліги):
«Члени Ліги визнають, збереження світу вимагає обмеження
національних озброєнь до мінімуму, сумісної з потребами
національної безпекою і з виконанням міжнародних зобов'язань,
що накладаються загальним виступом. Рада, враховуючи
географічне розташування особливі умови кожної держави,
підготовляє плани цього обмеження з метою розгляду;
винесення рішення різними Урядами. Ці плани - мусять скласти
предмет нового розгляду, а разі потреби, перегляду, по меншою
мірою, щодесять років».До заходів, що застосовуються
збереження світу, ставилися скорочення і її озброєнь;
зобов'язання держав - членів Ліги виступати проти будь-який
агресії; взаємні угоди з арбітражу, юридичному врегулюванню
чи здійсненню спеціальних розслідувань Ради; угоди членів
Ліги про взаємних діях у застосуванні економічних пріоритетів і
військових санкцій. На додачу до цих основним умовам
ухвалили цілу ряд різних положень, приміром, про реєстрації
договорів і захист меншин.
Приміром, Стаття 10 проголошувала: «Члени Ліги
зобов'язуються шанувати й зберігати проти будь-якого
зовнішнього вторгнення територіальну цілість і існуючу
політичну незалежність всіх Членів Ліги. Що стосується нападу,
загрози чи небезпеки нападу, Рада зазначає заходи
забезпечувати виконання цієї зобов'язання».
Велике значення мало те, що Ліга спостерігала за
Постійної палатою міжнародного правосуддя та ще кількома
іншими агенціями й комісіями, створених на вирішення
міжнародних проблем. Вони включали Комітет із вивченню
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правового статусу жінок, Комісію роззброєння, Організацію
охорони здоров'я, Міжнародну організацію праці, Комісію
мандатів,
Міжнародну
комісію
з
інтелектуальному
співробітництву
(попередник
ЮНЕСКО),
Постійний
центральний опійний рада, Комісію для біженців і Комісію
рабства. Кілька з цих закладів було передано Організації
Об'єднаних Націй після Другої Першої світової - Міжнародна
організація праці, Постійний суд міжнародного правосуддя і
Організація охорони здоров'я стали установами ООН.
Оскільки Ліга розвивалася, її роль розширилася і до
середини 1920-х вона почала центром міжнародної діяльності.
Це зміна то, можливо помічено відносин між Лігою й особами,
які є членом будь-яких організацій. Сполучені Штати й Росія,
наприклад, дедалі більше і більше працювали з Лігою. Протягом
другої половини 1920-х Франція, Велика Британія чи Німеччина
використовували Лігу Націй як центр їх дипломатичної роботи і
міністрів закордонних справ цих країн відвідали зустрічі Ліги у
Женеві під час цього періоду. Вони також використовували
органи Ліги, щоб спробувати поліпшити стосунки держави й
залагодити розбіжності.
Статут підписали 44 держави. Найважливішими
статтями були 8, 10-17 і 22.
Ст. 8 проголошувала
необхідність обмеження
національних озброєнь «до мінімуму, сумісного з національною
безпекою і виконанням міжнародних зобов'язань, які
накладаються спільним виступом».
Ст. 10 фіксувала принцип взаємної гарантії
територіальної цілісності країн-членів Ліги Націй. Будь-яка
війна чи загроза війни викликала з боку Ліги Націй заходи,
«здатні дієвим чином забезпечити мир націй».
Ст. 12-15 визначали порядок розв'язання суперечок з
допомогою третейського суду чи шляхом розгляду в Раді Ліги.
Ст. 16 надавала право накладати санкції на державу, яка
вчинила акт агресії. Усі члени Ліги Націй зобов'язані були
розірвати з цією державою торговельні і фінансові відносини.
Рада Ліги визначала контингенти сухопутних, морських і
повітряних сил «для підтримки поваги до зобов'язань Ліги».
Статут Ліги Націй передбачав втручання Ліги в суперечки між
державами – не її членами.
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Ст. 22 встановлювала порядок управління колишніми
африканськими володіннями Німеччини і арабськими
територіями Османської імперії.
Система, створена Лігою Націй, заснована на принципі
колективної безпеки, була досить характерним проявом
благородного просування в напрямку інституціоналізації
міжнародних відносин з метою вписати їх в юридичну схему,
здатну взяти гору над силою і дати гарантії адекватного
силового вирішення для блокування правових порушень. Більше
того, через політичну вагу, яку мали в ній Великобританія і
Франція, Ліга неминуче демонструвала риси організації,
підпорядкованої
інтересам
найбільших
європейських
імперіалістичних держав (навіть у тих випадках, коли це було
зовсім не так).
Таким чином, те хороше, що вдалося зробити Лізі Націй
за період свого існування для формування міжнародної
організації, було перекреслено великими політичними
недоліками, характерними для її діяльності.Незважаючи на те,
що Лізі вдалося врегулювати - тією чи іншою мірою успішно більше 40 політичних конфліктів, вона не змогла вжити дієвих
заходів щодо забезпечення міжнародної безпеки. Найбільш
виразно це проявилося з початком підготовки Німеччини,
Японії та Італії до Другої світової війни.
У випадку виникнення загрози конфліктів між членами
Ліги Націй, ставились питання на розгляд Ради, або
третейського суду незацікавлених країн. За необхідності всі
країни, члени Ліги Націй були зобов'язані розірвати з агресором
всі економічні і культурні зв'язки, оголосити йому загальну
блокаду. Криза діяльності Ліги Націй особливо яскраво
проявилася після провалу міжнародної конференції з
роззброєння, коли Німеччина та Японія в 1933 р. вийшли з її
складу. СРСР використовував її не стільки для реального
вирішення міжнародних конфліктів, а як трибуну для політичної
пропаганди, а потім вийшов з її складу, щоб не бути
виключеним офіційно як країна-агресор.
Безпомічність Ліги Націй проявилась при обговоренні
скарг на японську агресію проти Китаю, розпочату в 1931 р.,
італійську проти Ефіопії (1935–1936), радянську проти
Фінляндії (1939–1940). Ліга Націй не зуміла прийняти жодного
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ефективного рішення проти агресора.Виключення СРСР з
організації в грудні 1939 р. було кроком відчаю, а не реальною
допомогою жертві агресії.
Робота Ліги Націй у сфері загального роззброєння
виявила неможливість подолання проблеми «безпека –
роззброєння» в умовах конкретно-історичного правопорядку та,
відповідно, прийняття універсального міжнародно-правового
акта про загальне роззброєння. В той же час зусилля Ліги Націй
сприяли формуванню спеціальних міжнародно-правових
підходів до роззброєння, в тому числі через заборону
конкретних типів озброєнь, застосування методу пропорційного
скорочення озброєнь, спроби встановити міжнародно-правові
рамки для обігу зброї, використання інститутів демілітаризації
та нейтралізації, запровадження так званого «перемир’я в
озброєннях», та склали підґрунтя для подолання вказаної
проблеми за положеннями Статуту ООН і процесу формування
принципу роззброєння у сучасному міжнародному праві.
Отже, як висновок зазначимо, що негативний досвід
Першої світової війни посилив усвідомлення крайньої
необхідності уникнення подібних війн у майбутньому та
відновлення міжнародних відносин на засадах міжнародного
права. В ході активних суспільних і політичних дискусій
воєнного періоду пацифістські ідеї набули форми пропозицій
про створення загального об’єднання держав, яке отримало
назву Ліги Націй, на основах відкритості дипломатії, суворого
виконання міжнародних зобов’язань, мирного вирішення
міжнародних
спорів,
роззброєння,
самовизначення,
колективного підходу до забезпечення безпеки. Такі ідеї уперше
отримали урядове визнання в офіційних заявах держав коаліції
Антанти як необхідна складова мирного врегулювання.
Виявивши єдність міжнародно-правового підходу до
мирного врегулювання, держави-союзниці та держави, що
приєдналися до них у війні, включили міжнародно-правові
положення про створення Ліги Націй в кожний мирний договір
між коаліцією переможниць та кожною окремою державою з
Четверного союзу. Такий формальний взаємозв’язок становив
особливість відновлення міжнародного правопорядку після
Першої світової війни, оскільки пов’язував різного роду об’єкти
міжнародно-правового регулювання: конкретні відносини між
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переможцями та переможеними країнами з приводу припинення
стану війни між ними, а також ширші за своєю суттю відносини
між потенційно необмеженим колом суб’єктів міжнародного
права щодо забезпечення мирного співіснування в міжнародноправових рамках універсальної міжнародної організації.
В умовах Ліги Націй був розроблений та випробуваний
колективний інституційний підхід до забезпечення міжнародної
безпеки в аспекті захисту від зовнішньої агресії із застосуванням
механізму міжнародних санкцій. Близькість механізмів
колективної безпеки Ліги Націй та ООН, з одного боку, виявляє
наступність міжнародного правопорядку, з іншого боку,
доводить, що альтернативи колективним зусиллям із
підтримання миру та безпеки міжнародна спільнота, об’єднана в
універсальні міжнародні організації зразка ХХ ст., не вбачала.
Статут Ліги Націй був як установчим документом
універсальної міжнародної міжурядової організації, так і
безстроковим універсальним багатостороннім міжнародним
договором, який, маючи вищу юридичну силу стосовно
існуючих і майбутніх міжнародно-правових норм, закріпив
синтезовану сукупність прав та міжнародно-правових обов’язків
для упорядкування міждержавних відносин за умови суворого
виконання міжнародних зобов’язань з метою підтримання миру
та безпеки в рамках кооперативного підходу та на інституційних
основах. Будучи визнаним переважною більшістю існуючих на
той час держав, Статут Ліги представляв собою основу
універсального міжнародного правопорядку тієї доби.
Статут Ліги Націй не лише встановив норми поведінки
держав, що входили у її правовий простір, але й закріпив
конкретні механізми їх втілення, ядром яких стала сама
міжнародна міжурядова організація та реалізація нею
організовуючої, правотворчої, правозастосовчої, контрольної
функції та функції примусу.
З огляду на те, що Статут Ліги Націй не містив норми
повної заборони війни, а головним залишався лише акцент на
обов’язковому мирному вирішенні міжнародних спорів, це
зумовило відповідні міжнародні-правові ініціативи, в тому числі
в рамках Ліги Націй, на локальному та регіональному рівнях, а
також на універсальному рівні – через заборону агресивної
війни у Паризькому договорі про відмову від війни як засобу
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національної політики 1928 р., які сприяли розвитку
міжнародної правосвідомості та заклали підвалини для
наступного визначення поняття агресії та встановлення
загальної заборони застосування сили або погрози силою, яка
знайшла своє формальне підтвердження в Статуті ООН та стала
визнаним принципом сучасного міжнародного права.
Загороднікова К.М.Р., курсант
ННІ №3 НАВС
МІЖНАРОДНА БОРОТЬБА З РОЗПОВСЮДЖЕННЯМ
НАРКОТИКІВ
Однією з нетрадиційних загроз міжнародній безпеці у її
багатовимірному розумінні стає проблема розповсюдження
наркотиків. До сьогодні це загальне суспільне зло, попри значну
шкоду, яку воно завдає не тільки окремим особам, але й цілим
державам, як наукова проблема розглядається у світовій
політичній думці переважно не в міжнародно-політичному плані
і не як загроза міжнародній безпеці, що негативно впливає на
суспільний устрій, економічну та політичну стабільність
багатьох держав і цілих міжнародних регіонів, а переважно на
національно-державному рівні окремих держав у контексті
забезпечення законності й правопорядку, охорони здоров’я та
соціального забезпечення.
Розповсюдження наркотиків є складною політичною
проблемою, яка виходить за рамки традиційних уявлень,
становлячи загрозу національній і міжнародній безпеці, що
унеможливлює стабільність міжнародної системи без
розв'язання цієї проблеми. Міжнародна спільнота реально і
своєчасно не оцінила масштабів загрози розповсюдження
наркотиків, що призвело до подальшого загострення проблеми.
Нелегальні наркотики завжди обґрунтовано вважалися
серйозним соціальним лихом минулого століття і є підстави
стверджувати, що це зло притаманне сьогоденню.
Головним фактором було і залишається те, що тисячі
людей практично в усіх країнах світу вживають наркотики,
незважаючи на їх негативний вплив на фізичний та психічний
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стан здоров'я.Встановлено, що нелегальний обіг наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів та їх вживання
щорічно набувають все більш значних масштабів.
Швидко зростає як кількість злочинів, пов'язаних з
наркотичними засобами, так і кількість осіб, які вживають
наркотики та психотропні речовини. Наявність взаємозв'язку
між наркотизмом і злочинністю сьогодні не викликає сумнівів.
Потрапляючи до наркотичної залежності при постійно
зростаючих цінах на наркотики, наркоман перебуває у стані
підвищеної готовності щодо вчинення злочину з метою
відшукання коштів на їх придбання .
Водночас, чим більше споживачів наркотиків, тим вищі
доходи наркоторговців, тим вищою є їх зацікавленість у
вдосконаленні своєї злочинної діяльності з розповсюдження
наркотичних засобів з усіма наслідками, що випливають з цього.
Масштаби та обсяг вживання наркотиків перебувають у прямій
залежності від незаконної торгівлі ними, яку вже давно
прибрали до рук міжнародні "синдикати” і ведуть широкий
наступ на всі країни та континенти з метою заволодіння ринків
збуту.
Тому спільні дії з розв'язання проблеми боротьби з
незаконним обігом наркотиків у світовому масштабі є
загальною відповідальністю, що вимагає комплексного і
збалансованого підходу.
На міжнародному рівні політику в галузі боротьби з
наркотиками на сьогодні визначають конвенції ООН, що
стосуються контролю над наркотиками: Єдина конвенція про
наркотичні засоби 1961 р. (з поправками, внесеними відповідно
до Протоколу 1972 р.), Конвенція ООН про психотропні
речовини 1971 р., Конвенція ООН про боротьбу проти
незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин
1988 р., інші документи ООН, угоди між державами про
співробітництво у зазначеній галузі.
Аналіз міжнародних правових норм свідчить про
тенденцію до встановлення міжнародним співтовариством
більш жорстких заходів для подолання наркотизму – від
встановлення міжнародного контролю за правомірним
розподілом і використанням наркотичних засобів до постійного
контролю за їх незаконним обігом і "відмиванням” коштів,
97

одержаних від незаконного обігу наркотичних засобів та
психотропних речовин .
Чітко
простежується
збільшення
кількості
та
різноманітності заходів, що розробляються міжнародними
організаціями для протидії розповсюдженню наркотизму.
Заходи подолання наркотизму, здійснювані під егідою
ООН Комісією з наркотичних засобів Економічної і Соціальної
ради ООН, Міжнародним комітетом з контролю за наркотиками
ООН та іншими міжнародними організаціями, за їх
направленістю можна класифікувати за групами: інформаційноаналітичні, організаційні, навчально-освітні, науково-дослідні,
технічні, медичні, економічні, фінансові, міжнародно-правові,
попереджувальні, контрольні, правотворчі та ін.
Аналіз міжнародних документів дозволяє виділити два
основні напрями політики попередження поширення наркотиків
та їх немедичного вживання:
1. Рішуча, жорстка боротьба з незаконним розповсюдженням
наркотиків та їх нелегальним ринком.
2. Гуманізація ставлення до осіб, що страждають на наркоманію
Уявлення про деякі підходи до рішення проблеми, що
розглядається, дають національні законодавства окремих країн.
Відмінною рисою законодавчого регулювання суспільних
відносин у багатьох країнах є те, що відповідні законодавчі
норми містяться в нормативних актах, які відносяться до різних
галузей права:
•норм кримінальних кодексів;
•норм кодексів охорони здоров'я;
•спеціальних законів, що регулюють застосування всіх або
окремих видів наркотичних засобів;
•професійних кодексів або інструкцій, які регулюють поведінку
певних груп фахівців (лікарів, фармацевтів та ін.);
•інструкцій з оптової або роздрібної торгівлі наркотичними
засобами;
•промислових інструкцій (в області хімічної та фармацевтичної
промисловості);
•транспортних інструкцій (перевезення наркотиків);
•митних кодексів та інструкцій.
Враховуючи зазначене, можна дійти до висновку, що
сьогодні міжнародна політика визначається наведеними
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угодами, що впливають на національну політику держав у цій
галузі. Зважаючи на те, що наркобізнес є міжнародною
проблемою, а також враховуючи швидкі інтеграційні процеси,
руйнування ідеологічних перешкод, відкритість кордонів,
необхідність міжнародного співробітництва і взаємодії країн у
боротьбі з нелегальним обігом наркотичних засобів не викликає
сумніву. Сполучені Штати Америки, наприклад, у своїх
програмах по боротьбі з наркоманією проблему наркотиків
відносять до питань зовнішньої політики. Але міжнародне
співробітництво не буде ефективним без визначених загальних
принципів, яких мають дотримуватися всі учасники. Тому
положення
міжнародних
документів
враховуються
національними законодавствами країн, що підписали Конвенції.
Законодавства багатьох держав світу розглядають
пристрасть до наркотиків скоріше за патологічне явище, ніж
злочин, проте наслідки незаконного вживання наркотиків
трактуються по-різному – від добровільного лікування до
примусового лікування або покарання з лікуванням чи без
такого.
Губенко А.О., курсант ННІ №3
НАВС
Науковий керівник: професор
кафедри цивільного права,
доцент Чорнооченко С.І.
ЗАХИСТ ПРАВ ДИТИНИ В УКРАЇНІ
Більшість населення України не мають достатнього
уявлення про права дітей, Конвенцію ООН про права дитини,
інші міжнародні документи цієї спеціалізації, тому права дітей
дуже легко порушити. Історично склалося так, що права дитини
завжди порушувались , до дітей не ставилися як до самостійної
особистості , захистити їх не завжди було кому.
На початку ХХ століття права дитини розглядались, в
основному, як міри по захисту від рабства, дитячої праці,
торгівлі дітьми , проституції неповнолітніх , повної влади
батьків. Правове регулювання прав дитини бере свій початок з
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прийняття Лігою Націй у 1924 році Женевської декларації прав
дитини. Після Другої світової війни у 1948 році Організація
Об’єднаних Націй (далі - ООН) прийняла Загальну декларацію
прав людини, в якій зазначалося, що діти мають право на
особливе піклування та допомогу. Наступним етапом
нормативного закріплення прав дитини стало прийняття в 1959
році ООН Декларації прав дитини, яка мала 10 коротких
декларативних статей, програмних положень, які закликали
батьків, окремих осіб, державні органи ,місцеву владу й уряд
визнати викладені в ній права, свободи й дотримуватися їх. Це
були 10 соціальних й правових принципів, які значно вплинули
на політику і справи уряду і людей в усьому світі. У 1979-1989
рр. розробляється Конвенція ООН про права дитини (далі –
Конвенція), яка була прийнята 20 листопада 1989 року.
Норми даного міжнародного договору діють як складова
національного законодавства України з 27 лютого 1991 року,
тобто з часу його ратифікації Україною. Ратифікація Конвенції
означає , що наша держава взяла на себе зобов’язання
забезпечити дитині зростання у безпечних та сприятливих
умовах, маючи доступ до високоякісної освіти та охорони
здоров’я , високий рівень життя. Україна зобов’язалась
поважати та забезпечувати права кожної дитини, яка перебуває
в межах її юрисдикції, без будь-якої дискримінації незалежно
від раси, кольору шкіри , статі, мови , релігії політичних або
інших переконань, національного, етнічного або соціального
походження , майнового стану, стану здоров’я і народження
дитини , її батьків чи законних опікунів або яких-небудь інших
обставин.
В усіх діях щодо дітей, незалежно від того ,
здійснюються вони державними чи приватними установами, що
займаються питаннями соціального забезпечення, судами,
адміністративними чи законодавчими органами, першочергова
увага повинна приділятися якнайкращому забезпеченню
інтересів дитини.
З метою контролю за забезпеченням прав дитини,
закріплених Конвенцією , ООН заснувала Комітет з прав
дитини, якому держави-учасниці договору , в тому числі
Україна , кожні п’ять років зобов’язані подавати доповіді про
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вжиті ними заходи щодо закріплення визнаних у Конвенції прав
та прогрес, досягнутий у їх здійсненні.
Ще одним механізмом міжнародної допомоги дітям є
Дитячій фонд Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) як
постійно діюча структура , метою якої є задоволення
довготривалих потреб дітей. Значимість ролі ЮНІСЕФ як
провідника інтересів міжнародного співтовариства по
впровадженню в усіх країнах світу положень Конвенції ООН
про права дитини полягає перш за все в широкій пропаганді
необхідності захисту прав і охорони законних інтересів дітей і
мобілізації ресурсів на покращення їх становища.
Ефективна політика в сфері захисту прав дитини в
кожній країні повинна базуватись на точному знанні і розумінні
справжнього становища дітей, їх потреб і способів найкращого
їх задоволення. В той же час очевидно, що виконання державою
прийнятих міжнародно-правових зобов’язань не може бути
забезпечене без створення постійно діючих механізмів захисту
прав дитини.
З метою забезпечення належних умов для реалізації
громадських,економічних, соціальних та культурних прав дітей
Україні , а також враховуючи необхідність особливого
піклування про дитину, на виконання Україною міжнародних
зобов’язань у сфері прав дитини Президентом України
запроваджено інституцію Уповноваженого Президента України
з прав дитини. Поряд з цим інститутом , проблема прав дитини в
Україні займаються й інші державні органи, проте проблема
порушення прав дитини залишається гострою. Положення
Конвенції ООН про права дитини часто порушуються, адже не
всі знають її зміст.
З метою вирішення проблем забезпечення прав дитини в
Україні
створена
і діє Загальнодержавна програма
«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про
права дитини» на період до 2016 року, метою якої є
забезпечення оптимального функціонування цілісної системи
захисту прав дітей в Україні відповідно до вимог Конвенції
ООН про права дитини.
Отже, Україна як член міжнародного співробітництва
бере участь у діяльності зі створення сприятливого для дітей
середовища, в якому гідний розвиток і захист їх прав
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забезпечується з дотриманням принципів демократії ,рівності,
миру, соціальної справедливості з урахуванням моральних засад
та
традиційних
цінностей
українського
суспільства,
спрямованих на зміцнення сім’ї та морального здоров’я дітей в
Україні.
Малай М.Ю., курсант ННІ №3
НАВС
Науковий керівник: завідувач
кафедри
ТСП
кандидат
психологічних
наук
Каверін О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ
ПІД ЧАС ЗАТРИМАННЯ ОЗБРОЄНИХ ТА ІНШИХ
СУСПІЛЬНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ОСІБ В РІЗНИХ УМОВАХ
Діяльність працівників правоохоронних органів часто
здійснюється
в
напружених,
конфліктних
ситуаціях,
небезпечних для життя обставинах, в тому числі пов'язаних із
застосуванням
зброї.
Національні
інтереси
України
зобов’язують вирішувати проблеми безпеки працівників
правоохоронних органів на професійній основі.
Особиста безпека – це система організаційно-правових,
фізичних і тактико-психологічних заходів, які дозволяють
забезпечити збереження життя та здоров’я працівника
правоохоронних органів і підтримання високого рівня
ефективності його професійних дій.
Особливо важливо забезпечувати заходи, що стосуються
особистої
безпеки,
застосування
вогнепальної
зброї,
спеціальних засобів. Гарантію безпеки в таких випадках
складають:
1) напрям ведення вогню, визначений заздалегідь;
2) розміщення працівників у відносно захищених місцях;
3) суворе дотримання порядку дій.
Кожний правоохоронець, який застосовує вогнепальну зброю,
зобов’язаний суворо дотримуватися правил безпеки, вести
вогонь по видимих цілях та таких, що знаходяться на близькій
102

відстані, лише тоді, коли на лінії вогню немає інших працівників
або сторонніх осіб.
Затримання небезпечних озброєних злочинців, що
знаходяться у сховищі, повинно починатися з блокування, мета
якого – ізоляція певного району, забезпечення вдалого ведення
пошуку або затримання злочинців. Учасники проведення
операції під час перебування на постах, повинні обов’язково
виконувати правила, які гарантують як особисту безпеку, так і
дотримання законності в ході операції, зокрема:
– не вести вогонь по лінії, на якій знаходяться працівники групи
блокування (оточення). Ширина цієї лінії дорівнює 16 м., тобто
8 м попереду і 8 м позаду цілі;
– забороняється стріляти по невиразній цілі, у напрямку будьякого звуку (шарудіння, шуму), а також у напрямку наряду, що
переслідує злочинців;
– стріляти (у випадках, коли застосування зброї правомірне)
потрібно лише у добре видиму ціль;
– забороняється стріляти у злочинця, який знаходиться у секторі
обстрілу іншого правоохоронця;
– забороняється без дозволу керівника операції залишати пост
до сигналу закінчення операції, за винятком випадків, коли
треба вжити заходів щодо затримання злочинця.
Виконання
зазначених
правил
забезпечується
правильним розставленням та інструктажем працівників.
При затримання злочинців на автотранспорті, коли
злочинці знають, що їх переслідують, з метою забезпечення
особистої безпеки та безпеки інших учасників руху, необхідно:
– постійно тримати включеними звукові та світлові спеціальні
сигнали;
– ретельно контролювати швидкість руху автотранспорту,
виходячи з конкретних умов;
– стежити за діями злочинців та інших учасників руху;
– тримати пристебнутими ремені безпеки, а наблизившись на
достатньо близьку та безпечну відстань, повністю опустити скло
правих дверцят автомобіля, запропонувати водію зупинитися (за
можливістю – попереджувальними пострілами вгору);
– якщо водій переслідуваного транспортного засобу намагається
зупинитися чи зупиняється, співробітник поліції, не обганяючи
його, також зупиняється.
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Один із важливих напрямів забезпечення особистої
безпеки працівників правоохоронних органів при затриманні
озброєних злочинців – удосконалення їх діяльності в різних
ситуаціях та сферах. Розв'язання проблем особистої безпеки
співробітників передусім досягається шляхом поєднання
організаційно-управлінських та нормативно-правових заходів і
засобів.
Особливо
важливо
удосконалювати
відносини
керівництва системи правоохоронних органів та осіб рядового й
начальницького складу. Для цього керівники підрозділів
зобов'язані:
- постійно проводити інструктажі із заходів безпеки під час
проведення спеціальних операцій;
- організовувати відповідні заняття для вдосконалення навичок
співробітників;
- практикувати розбір екстремальних ситуацій, які вже виникли
або можуть виникнути;
- моделювати можливі екстремальні ситуації, доводити до
підлеглих відповідні накази та здійснювати контроль за
виконанням відповідних розпоряджень і вказівок;
- впроваджувати в службову діяльність новітні технічні
розробки, сучасну зброю, спеціальні засоби тощо;
- приділяти увагу формуванню позитивного іміджу
правоохоронних органів через засоби масової інформації;
- постійно вдосконалювати стиль керівництва;
- сприяти створенню в колективах сприятливої соціальнопсихологічної атмосфери.
Таким чином, раціональний підхід до забезпечення
механізму безпеки правоохоронних органів, постійне
підвищення авторитету цих органів у суспільстві прямо
впливають на мінімізацію небезпечних умов їх діяльності.
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Рибак К.В., курсант ННІ № 3
НАВС
МІЖНАРОДНИЙ ДОГОВІР ЯК ДЖЕРЕЛО
МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА
Актуальність обраної для написання теми роботи
зумовлена тим фактом, що практика регламентації
правовідносин у договірній формі важлива для держав, оскільки
норми міжнародних угод у більшості правових систем є
основним джерелом регу¬лювання питань, які належать до
сфери міжнародного при¬ватного права. Міжнародні договори
(угоди) досягають та¬кого становища тому, що містять
уніфіковані норми, які спеціально створюються для
врегулювання міжнародних невладних відносин.
Наявність міжнародних договорів є особли¬вістю
джерел міжнародного права. Тому, можна небезпідставно
говорити про подвійність джерел міжнародного приватного
права. Вона полягає в тому, що, з одного боку, джерелами права
є міжнародні угоди, а з іншого - норми законодавства та судова
практика окремих держав. Згадана властивість джерел права
завжди ви¬кликає питання щодо їх юридичної сили. Так, у
конститу¬ціях держав, інших нормативних актах звичайно
закріплюється юридична сила норм конституції держави та
актів, прийнятих на її основі, а також міжнародних угод.
Питання щодо примату одних норм перед іншими, їх
рівноцінності чи визнання як однієї юридичної системи
закріплено в конституціях ФРН, Італії, Франції, Тунісу,
Сенегалу, Пор¬тугалії, Ірландії та ін. У джерелах права деяких
держав питання співвідношення юридичної сили норм
національ¬ного законодавства та міжнародних договорів так і
не знайшло вирішення.[
У Конституції України вказано, що вона має найвищу
юридичну силу, на її основі приймається інше законодавст¬во, а
чинні міжнародні договори України, згода на обов'яз¬ковість
яких надана Верховною Радою України, є частиною
національного законодавства України. Укладення міжнарод¬них
договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише
після внесення відповідних змін до Конституції України (ст. 9).
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У Законі «Про дію міжнародних договорів на території
України» від 10 грудня 1991 р. вказано, що укладені та
належним чином ратифіковані Україною між¬народні договори
становлять невід'ємну частину націона¬льного законодавства
України і застосовуються в порядку, передбаченому для норм
національного законодавства. Аналогічною є й ч. 1 ст. 17 Закону
України «Про міжна¬родні договори України» від 22 грудня
1993 р. Водночас тут же зазначається, що у випадку, коли
міжнародним до¬говором України, укладення якого відбулось у
формі закону, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені
законо¬давством
України,
застосовуються
правила
міжнародного договору України (ч. 2 ст. 17). Навряд чи
законодавець був послідовним, викладаючи в такий спосіб
правові норми. Адже, проголосивши міжнародні договори
частиною наці-онального законодавства України, він одночасно
закріпив положення про примат (за певних умов) норм
міжнародних угод.
В одному з найважливіших міжнародно-правових
Документів сучасності — Статуті ООН — особливо
вирізняється міжнародний договір як джерело міжнародного
права. У преамбулі Статуту ООН ідеться про рішучість народів
Об´єднаних Націй «створити умови, за яких можна
додержуватися справедливості і поваги до зобов´язань, що
випливають з договорів та інших джерел міжнародного права».
Міжнаро́дний до́говір — це письмова угода, що
регулюється міжнародним правом, укладена між двома або
декількома суб'єктами міжнародного права незалежно від того,
міститься вона в одному документі, у двох або кількох
пов'язаних між собою документах, а також незалежно від її
конкретної назви (договір, угода, конвенція, пакт,протокол
тощо).
Міжнародний договір може бути складений у вигляді
одного чи декількох документів (наприклад, обмін нотами).
Договір складається або на мовах усіх договірних сторін, або на
одній чи декількох узгоджених між ними мовах. Договори,
укладені в рамках міжнародних організацій, складаються на
офіційних мовах цих організацій. Міжнародні договори є одним
з найважливіших джерел міжнародного права.
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Джерело права — це спосіб зовнішнього вираження і
закріплення
правових
норм,
чим
засвідчується
їх
загальнообов'язковість, а також положень, що розкривають,
тлумачать зміст права.
Проте в науці міжнародного права склалося дві точки
зору на місце договорів у системі джерел міжнародного права:
1) визнання пріоритетним джерелом договору; 2) визнання
пріоритетним джерелом звичаю.
Прихильники превалюючої ролі міжнародного договору
як джерела сучасного міжнародного права виводять його
першорядність із таких висновків:
1. Після Другої світової війни кількість міжнародних договорів
різко зросла і вже давно подолала першу сотню тисяч. Питома
вага міжнародних договірних норм явно перевищує норми, що
випливають з інших джерел міжнародного права.
2. Міжнародний договір є чітко висловленою згодою держав,
зручним засобом формулювання норм, взаємних прав і
зобов´язань. Наявність як самого міжнародного договору, так і
його норм і, що не менш важливо, їх зміст досить легко
встановити.
3. Міжнародний договір дає змогу оперативно врегулювати
міжнародні проблеми, що виникли.
4. Переважаючої ролі міжнародний договір набув у другій
половині XX ст., коли цілі інститути (прав людини, роззброєння
і контролю за його здійсненням, міжнародної боротьби зі
злочинністю тощо) і навіть галузі між народного права
(міжнародне ядерне право, міжнародне космічне право,
міжнародне договірне право, міжнародне посольське і
консульське право, міжнародне морське право, міжнародне
економічне право та ін.) або набули договірного оформлення,
або почали розвиватися здебільшого через укладення
відповідних міжнародних договорів.
5. Форма викладу норм міжнародного договору дає можливість
здійснювати чіткий контроль за його виконанням як
міждержавними і внутрішньодержавними інституційними
механізмами, так і неурядовими організаціями, широкою
громадськістю.
6. Глобальні та інші подібні проблеми сучасного міжнародного
життя поставили перед державами та міжнародними
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організаціями вимогу здійснювати свідомий, узгоджений вплив
на міжнародні відносини, що є можливим лише через
міжнародний договір.
7. Лише через міжнародний договір можна програмувати
міжнародні відносини, викликати до життя нові відносини або
сприяти їх виникненню.
8. Процедура укладення міжнародного договору порівняно
проста. Період його створення значно коротший за період
створення міжнародного звичаю або іншого джерела
міжнародного права.
9. Норми міжнародного договору не ведуть до суперечливого
тлумачення або специфічного, особливого розуміння.
10. Механізм реалізації міжнародних договорів ефективніший за
механізм реалізації міжнародного звичаю або іншого джерела
міжнародного права.
11. Міжнародний договір можна використовувати для
регулювання будь-якої сфери міждержавних відносин. У
сучасних міжнародних відносинах з´явилися цілі галузі
міждержавних стосунків, які взагалі не можуть бути
врегульовані без міжнародного договору або регулюються
виключно договором (роззброєння, співробітництво в атомній
промисловості, міжнародна безпека, економічна, науковотехнічна та інші види спеціалізованої співпраці).
Наголошуючи на перевагах міжнародного договору як
джерела міжнародного права, не слід забувати й про його
недоліки. Більшість договорів є результатом компромісу, якого
вдалося досягти в результаті переговорів. Але часто це
досягається за рахунок чіткості, ясності формулювання. Значна
більшість принципів та універсальних норм міжнародного права
навіть у найавторитетніших міжнародних угодах формулюється
дещо звужено (на відміну від того, як вони функціонують
століттями у звичаєвому міжнародному праві). Багато таких
угод за кількістю її сторін часто поступаються відповідним
міжнародним звичаям, які визнають сучасні суб´єкти
міжнародного права. Надто оптимістичними є твердження про
можливість оперативною врегулювання міжнародних відносин
тільки завдяки міжнародному договору.
Підсумовуючи зазначимо, що міжнародний договір
характеризується як основне джерело міжнародного права
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завдяки трьом обставинам. По-перше, договірна форма дозволяє
досить чітко сформулювати правочини і зобов'язання сторін, що
сприяє тлумачення і застосування договірних норм. По-друге,
договірним регулюванням охоплені нині всі без винятку галузі
міжнародних відносин, держави послідовно замінюють звичаї
договорами.
По-третє,
договори
найкращим
чином
забезпечують узгодження і взаємодія міжнародних норм і норм
внутрішньодержавного законодавства. Цілком закономірно
держави, укладаючи Віденську конвенцію про право
міжнародних договорів, визнали "всі зростаюче значення
договорів як джерела міжнародного права і як засобу розвитку
мирного співробітництва між націями, незалежно від
відмінностей в їхньому державному і суспільному ладі".
Романенко Д.С., курсант
ННІ №3 НАВС
ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРОРИЗМУ В
МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
Відомо, що понятійний апарат є надійним інструментом
наукових досліджень. З огляду на це важливе значення має
встановлення змісту поняття «тероризм».
Актуальність цієї теми зумовлюється тим, що
визначення поняття «міжнародного тероризму», які існують у
науковій доктрині не дають можливості для повного і чіткого
уявлення про нього як про злочинну дію особи або групи осіб,
що зачіпають міжнародні відносини. Більше того, це створює
суттєві проблеми для правозастосування, зокрема й в аспекті
розмежування
міжнародної
та
внутрішньодержавної
юрисдикцій.
Визначення терміну «тероризм» — питання проблемне,
оскільки в наш час існує понад 100 визначень цього явища.
Однак жодне з них не підтримане міжнародною спільнотою як
загальновизнане. Українські юристи В. Ємельянов та С. Гавриш
зазначають у диспозиції проекту законодавчого акту України,
що тероризм розглядається сучасною наукою в трьох аспектах:
як злочинне діяння, як терористичні групи (організації) та як
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терористичні доктрини. В. Ліпкан пропонує розглядати
тероризм ще і як від'ємне соціально-правове явище і не зводити
його лише до вчинення вибухів і підпалів, а ті дії, про які
йдеться охоплювати поняттям «терористичний акт». Також
варто розрізняти тероризм від лат. terror — жах, страх від терору
—
політики
залякування,
придушення
політичного
супротивника насильницькими засобами.
«Трагічні події 11 вересня в США заставили увесь світ
по-новому підійти до оцінки загрози сучасного міжнародного
тероризму, переглянути існуючі системи міжнародної і
національної безпеки та заходи, які міжнародне співтовариство
може
протиставити
найголовнішому
виклику
нового
тисячоліття».Більше того, після 11 вересня можна зробити
висновок як мінімум про те, що «стало очевидно, що поодинці у
боротьбі з тероризмом успіху не добитися нікому», тут просто
необхідними є співпраця і пошук консенсусу на рівні всього
міжнародного співтовариства. З цього приводу Парламентська
Асамблея Ради Європи у своїй резолюції 1258 (2001) констатує,
що «тероризм – це міжнародна проблема, і потрібно шукати
міжнародні шляхи її подолання на основі глобального
політичного підходу».
У сучасних умовах проблема тероризму належить до
числа найбільш суперечних міжнародно-правових та політичних
питань. Найпотужнішим інструментом боротьби з цим злочином
є, безумовно, міжнародне право, а все частіші акти
міжнародного тероризму ставлять перед наукою міжнарод- ного
права і практикою міждержавних відносин питання про
вироблення необхідних ефективних правових засобів для
боротьби з цим злом. Для ефективності таких засобів,
необхідним є, як мінімум, єдиний міжнародно-правовий
понятійний апарат. Однак, на жаль, на сучасному етапі, «ані у
доктрині, ані в договірних нормах міжнародного права немає
єдності щодо визначення видів міжнародних злочинів, так само
як і єдності у використанні термінології», а робота з розробки
концептульних аспектів, пов’язаних з боротьбою з міжнародним
тероризмом, включаючи понятійні питання, стоїть практично на
місці. Це можна побачити з резолюцій Генеральної Асамблеї та
Ради Безпеки, в яких містяться виключно декларативні
положення про боротьбу з тероризмом. Ігнорується той факт,
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що «будь-яка модель, будь-яка конвенція про боротьбу з
тероризмом за відсутності єдиного підходу держав до
понятійного апарату і категорій, які вживаються в цих моделях
та конвенціях, перетворюється у фікцію».
Перші спроби визначення тероризму і прийняття
міжнародного до- говору по боротьбі з тероризмом на
міжнародному рівні були прийняті ще в 30-тих роках ХХ
століття в рамках Ліги Націй, а саме у 1937 році була відкрита
для підписання Конвенція про попередження і припинення
тероризму, під яким розумілися «злочинні дії, направлені проти
держави, ціль або характер яких полягають у тому, щоб
викликати жах у певних осіб або серед населення».Конвенцію
підписали 24 держави, але ратифікувала лише Індія.
Після цієї невдалої спроби, яка мала місце більш ніж 80
років назад, міжнародне співтовариство так і не дійшло єдиного
висновку щодо міжнародного-правового визначення тероризму,
хоча спроб 109 знову ж таки було немало. Наприклад, у 1953
році Комісією міжнародного права було підготовлено Кодекс
злочинів проти миру і безпеки людства, який не був однак
ухвалений Генеральною Асамблеєю. Згодом, більш ніж через 40
років – у 1997 році Комісія підготувала новий проект кодексу, у
кот- рому до злочинів проти миру та безпеки людства були
віднесені наступні види злочинів: агресія; погроза агресією;
втручання у внутрішні справи держави; колоніальне та інші
види іноземного панування; геноцид, апартеїд, систематичні і
масові порушення прав людини; виключно серйозні військові
злочини; вербування, використання, фінансування та навчання
найманців;
міжнародний
тероризм;
незаконний
обіг
наркотичних
засобів;
навмисна
і
серйозна
шкода
навколишньому середовищу. Цей проект також так і залишився
проектом.
У теорії міжнародного права розрізняють міжнародний,
національний і державний тероризм. При цьому міжнародний
тероризм вважається найбільш суспільно небезпечним.
Стверджують, що в даний час у світі діє біля 500 терористичних
організацій і груп різноманітної екстремістської спрямованості.
Лише протягом восьмидесятих — початку дев’яностих років (за
десять років) вони вчинили понад 6500 актів міжнародного
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тероризму, від яких загинуло 5000 осіб і 11 500 осіб
постраждали.
Визначення поняття тероризму також присутнє у Законі
України “Про боротьбу із тероризмом”. Згідно із абз. 2 ст. 1
цього Закону, тероризм – це суспільно небезпечна діяльність,
яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні
насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств,
тортур, залякування населення та органів влади або вчинення
інших посягань на життя чи здоров’я ні в чому не винних людей
або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення
злочинних цілей. Проте, вказане визначення є досить
непослідовним в його формулюванні, адже воно складається із
переліку деяких конкретних діянь, та жодним чином не
пов’язаних між собою альтернативних ознак, що водночас
включає будь-які насильницькі дії чи погрозу ними, тобто і
злочини не терористичного характеру, і виключає багато інших
видів терористичної діяльності, такі як вербування, озброєння і
т. д., тобто суперечить її визначенню, наведеній у цій же статті
Закону.
Застосовуючи доктринальне тлумачення цього терміну,
слід відзначити, найточніше визначення тероризму, дане
В. П. Ємельяновим, згідно з яким, тероризмом є публічна
суспільно-небезпечна діяльність або погроза такої діяльності,
яка спрямована на залякування населення чи окремих
соціальних груп з метою прямого чи непрямого впливу на
прийняття будь-якого рішення чи відмови від нього в інтересах
терористів.
Відповідно до вказаного визначення, ознаками
тероризму є:
•створення стану загальної небезпеки (реальної небезпеки
життю невизначеного кола осіб або іншим охоронюваним
благам);
•публічний характер виконання дій;
•цілеспрямоване створення на соціальному рівні стану страху;
•здійснення впливу на певних осіб для задоволення своїх вимог.
Що стосується точки зору західних науковців, то
загальної рисою всіх цих визначень є те, що тероризм
пов’язують із досягненням певної політичної мети. Так, за
словами вченого Брюса Хоффмана, “тероризм прагне змінити
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систему, що, звичайно, не притаманно іншим видам
злочинності. Таким чином, можна дати визначення тероризму,
як навмисному створенні стану страху за допомогою насильства
або погрози його застосування та використання такого стану для
досягнення певних політичних змін”. Проте таке визначення
тероризму, хоча й має під собою певне історичне підґрунтя
(адже всі найбільш широковідомі згадки цього терміну є
принципово і по своїй суті політичними та стосуються влади)
проте це не може впливати на кримінально-правову
кваліфікацію терористичних злочинів.
Бацмай М.С., курсант
ННІ №3 НАВС
Науковий керівник: старший
викладач
кафедри
ТСП
кандидат психологічних наук
Гузенко Є.В.
СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У
ПІДРОЗДІЛАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
Страйки, мітинги, й рухи протесту стають звичним
явищем нашого життя. Уряд України постійно приділяє увагу
питанням суворого дотримання законності, викорінення будьяких порушень правопорядку в країн, ліквідації злочинності,
усунення
причин,
які
їх
породжують.
Одним
із
найнебезпечніших замахів на громадський порядок і громадську
безпеку є масові заворушення, а також такі, що граничать з
ними, групові хуліганські прояви, непокора або опір законним
вимогам представників влади. Підвищена громадська небезпека
масових заворушень полягає в тому що вони здійснюються
натовпом, тобто значною кількістю людей і супроводжуються,
зазвичай, погромами, руйнуваннями, підпалами та іншими
подібними діями або виявлення збройного опору органам
державної влади.
Спеціальні засоби як поліцейські заходи примусу – це
сукупність пристроїв, приладів і предметів, спеціально
виготовлених, конструктивно призначених і технічно придатних
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для захисту людей від ураження різними предметами (у тому
числі від зброї), тимчасового (відворотного) ураження людини
(правопорушника, супротивника), пригнічення чи обмеження
волі людини (психологічної чи фізичної) через здійснення
впливу на неї чи предмети, що її оточують, з чітким
регулюванням підстав і правил застосування таких засобів та
службові тварини.
Всі спеціальні засоби захисту умовно поділяються на
групи:
•засоби індивідуального захисту;
•засоби активної оборони (або безпосереднього впливу);
•засоби забезпечення спеціальних операцій;
•пристрої
для
відкриття
приміщень,
захоплених
правопорушниками;
Для виконання своїх повноважень поліцейські можуть
використовувати такі спеціальні засоби:
1) гумові та пластикові кийки;
2) електрошокові пристрої контактної та контактнодистанційної дії;
3) засоби обмеження рухомості (кайданки, сітки для зв’язування
тощо);
4) засоби, споряджені речовинами сльозогінної та подразнюючої
дії;
5) засоби примусової зупинки транспорту;
6) спеціальні маркувальні та фарбувальні засоби;
7) службові собаки та службові коні;
8) пристрої, гранати та боєприпаси світлозвукової дії;
9) засоби акустичного та мікрохвильового впливу;
10) пристрої, гранати, боєприпаси та малогабаритні підривні
пристрої для руйнування перешкод і примусового відчинення
приміщень;
11) пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи
аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами
несмертельної дії;
12) засоби, споряджені безпечними димоутворюючими
препаратами;
13) водомети, бронемашини та інші спеціальні транспортні
засоби.
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Засоби індивідуального захисту призначенні для
безпосереднього захисту життя і здоров'я працівників органів
внутрішніх справ. В цю групу входять засоби, які
використовуються для захисту частин тіла працівників ОВС. До
них відносяться захисні жилети, металеві та пластикові каски та
шоломи, кульозахисні куртки, протиударні та броньовані щити.
До засобів забезпечення спеціальних операцій належать:
• Карабін спеціальний «ФОРТ 500, КС-23»;
• Ранцевий апарат («Облако»);
• Світлозвукові фанати та пристрої («Заря», «Пламя»);
• Патрони з гумовою кулею "Волна-р";
•Автоцистерна пожежна (АЦ-40/375);
•Бронетехніка (БТР, БМД, БРДМ, БМП);
•Пристрої для примусової зупинки автотранспорту («ЄЖ-М»,
«Діана»);
•Пристрої для відкриття приміщень, захоплених злочинцями;
•Малогабаритний вибуховий пристрій «Ключ» призначений для
екстреного пробиття отвору діаметром 180 мм в дверях та інших
перешкодах, які відповідають по міцності дерев'яному щиту
товщиною до 60 мм;
•Малогабаритний вибуховий пристрій «Импульс» призначений
для екстреного пробиття отвору периметром 2,5 метри в дверях,
люках, перегородках транспортних засобів та інших
перешкодах, що відповідають по міцності стальному листу (СТ3) товщиною до 8 мм.
Також у підрозділах Національної поліції як спеціальний
засіб застосовують тварин: собак та коней.
До службових
відносяться собаки великі, сильні,
витривалі, з уродженими сторожовими якостями. Всі ці собаки
вимагають тривалих прогулянок.. Їх використовують у
рятувальній службі, для розшуку зброї й наркотиків і так далі.
Коло завдань, що вирішуються із застосуванням собак, дуже
широкий, але основні напрямки - використання пошукових,
патрульних, конвойних і вартових собак.
Собаки використовуються на маршрутах і постах у
вечірній і нічний час доби, в лісопаркових зонах і на околицях
міст, при огляді місцевості або приміщення, перевірці підвалів
та інших нежитлових приміщень. Особливо розвинений нюх,
гострі слух і зір, швидкий біг собак дозволяють
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використовувати їх при огляді і доставлянні затриманих,
затриманні небезпечних і озброєних злочинців, забезпеченні
особистої безпеки громадян та громадської безпеки, безпеки
установ органів внутрішніх справ, охорони осіб, взятих під
варту.
Породи поліцейських собак: Акітаїну, Бельгійська
вівчарка, Бріар, Доберман, Німецька вівчарка
Говорити про те, що коні в поліції виконують завдання тільки з
транспортування вантажів, було б невірно. Кінні поліцейські
мають незаперечні достоїнства, серед яких: висока мобільність,
можливість охоплення більшої території в порівнянні з пішими
поліцейськими. Встановлено, що поява кінного поліцейського є
своєрідним стримуючим фактором для правопорушників. Коней
з успіхом можна використовувати в ролі кордону, забезпечуючи
правопорядок при проведенні масових заходів.
До
спеціальних
транспортних
засобів,
що
використовуються, у підрозділах Національної поліції
відносяться:
•водомети,
•бронемашини
• інші спеціальні транспортні засоби.
Водомети - дані установки призначені для використання
при ліквідації масових заворушень. Вже за рахунок свого
зовнішнього вигляду (і не тільки) вони роблять значний
психологічний вплив.
Бронемашини призначені для доставки особового складу
до місця події, а також для ліквідації масових заворушень, як
засіб розосередження натовпу.
«Барс» - броньований автомобіль українського
виробника. «Барс» — тактичний броньований автомобіль
української корпорації «Богдан».
Бронемашина має стандартну компоновку з переднім
розташуванням двигуна, відділенням управління в середній
частині машини, в кормовій частині машини розташоване
десантне відділення. Екіпаж машини складається з двох осіб
(водія та командира машини), в десантному відділенні
передбачена можливість перевезення вантажів або 4-6
піхотинців в повному обмундируванні.
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Дана
робота
розглядає
призначення,
коротку
характеристику спеціальних засобів, що знаходяться на
озброєнні Національної поліції, і передбачені чинним
законодавством, а також ті, які розробляються в науководослідних підрозділах і в найближчий час будуть
впроваджуватись як в нормативно - правову базу їх
застосування так і в повсякденну практичну роботу.
Андрусик Т.В., курсант 3-го
курсу ННІ №3 НАВС
Науковий керівник: доцент
кафедри криміналістики та
судової
медицини,
к.ю.н.,
доцент Курилін І.Р.
КРИМІНАЛІСТИЧНІ ОБЛІКИ. ВИНИКНЕННЯ,
РОЗВИТОК ТА ЇХ РОЛЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ
КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
Криміналістичні обліки беруть свій початок із
стародавніх часів, а перші відомості, що дійшли до нашого часу,
про реєстрацію злочинців відносяться до XIII ст., коли остання
здійснювалася у формі калічення та понівечення. Про це
свідчить договір, укладений у 1270 році між стародавнім
Новгородом та німецьким містом Готланд, який передбачав, що:
«… вор вещи ценой свыше полугривны наказывается розгами и
клеймением в щеку».
Наступним способом реєстрації злочинців була письмова
реєстрація засуджених до тюремного ув’язнення, у процесі
провадження якої кожного місяця видавалися «Відомості
довідок про судимість». Після винайдення та розвитку
фотографії з метою реєстрації стали застосовувати
фотографування злочинців. У міру нагромадження знімків
почали складати альбоми з фотознімками злочинців у
алфавітному
порядку.
Винайдення
та
впровадження
дактилоскопії у практичну реєстраційну діяльність стало новим
етапом розвитку кримінальної реєстрації, позбавленим
суб’єктивізму, трудомісткості та складності. Розвиток
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криміналістичних обліків пошукового призначення пов’язаний
із зростаючими потребами оперативно-слідчих апаратів, а також
розширенням кола вирішуваних завдань у інститутах судових
експертиз та у науково-технічних відділах при НКВС України та
Росії, в яких проводилися інтенсивні дослідження з опанування
нових видів експертиз, що, насамперед, і стало передумовою
утворення нових видів криміналістичних обліків. Так,
співробітник Одеського інституту судової експертизи Матвєєв
С.Н. у середині 30-х рр. ХХ ст. розробив новий важливий метод
ідентифікації нарізної зброї за стріляною кулею шляхом кочення
нагрітих до високої температури куль по прозорій плівці.
Співробітник Київського інституту судових експертиз
Зюскін Н.М. винайшов шляхи криміналістичного дослідження
обрізів та зношеної вогнепальної зброї. Також у цьому інституті
незадовго до Великої Вітчизняної війни був розроблений новий
спосіб фіксації об’ємних слідів на сипучих ґрунтах.
У вузькому розумінні реєстрація - це процес фіксації в
установленому порядку ознак об'єктів в облікових документах
за наявності необхідних підстав.
Криміналістичний облік — це система реєстрації,
систематизації та зосередження об'єктів або відомостей про них
за їхніми ідентифікаційними ознаками з метою використання
облікових даних для розкриття та попередження злочинів, яка
ґрунтується на наукових даних і узагальненнях практики
боротьби зі злочинністю. Його система і використання засновані
на суворому дотриманні законності.
Мета
криміналістичного
обліку
–
сприяння
правоохоронним органам у боротьбі зі злочинністю шляхом
накопичення інформації та надання довідок стосовно
зареєстрованих об’єктів. Ці дані використовують для побудови
версій, планування розслідування, обрання тактики окремих
слідчих (розшукових) дій, наприклад зі урахуванням судимості
в допитуваної особи. Інформація, отримана з криміналістичних
обліків, сприяє розшуку об'єктів, що раніше реєструвалися, та
забезпечує їх ідентифікацію як у непроцесуальній формі, так і в
процесуальній.
В обліках, які здійснюють у поліції, реєструють
підозрюваних, затриманих, засуджених, осіб, які відбувають
покарання, і злочинців, які зникли з місця події й
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переховуються. Майже кожний вид обліку, крім останнього,
містить повні соціально-демографічні та анатомо-фізіологічні
дані, а також інформацію щодо події злочину, способу та засобів
його вчинення; дані про покарання та місце його виконання, а
також інші відомості про злочинця та злочин. Конкретно види
інформації, які містяться в обліках і АБД, зазначені в картках
збирання інформації та картках конкретного виду обліку.
Підозрювані, засуджені та затримані злочинці підлягають
алфавітному та дактилоскопічному обліку, а злочинців, які
зникли з місця події й переховуються, реєструють за способом
вчинення злочину, прикметами зовнішності та іншими
ознаками, відображеними в матеріальних та ідеальних слідах.
Застосування сучасних Автоматизованих інформаційних
дактилоскопічних систем (АіДС) - одна з необхідних умов для
організації високоефективної роботи правоохоронних органів.
Застосування АіДС дозволяє вирішувати безліч завдань і
забезпечує:
•скорочення
трудовитрат
і
підвищення
ефективності
розслідування злочинів за рахунок більш точної та своєчасної
інформації, що надається оперативним службам;
•можливість встановлення особистості як живих осіб, так і
невпізнаних трупів за кількома відбитками пальців рук, по
невеликому фрагменту тільки одного відбитка (навіть при
значних змінах);
•автоматичну перевірку дактилоскопічної інформації по базі
даних АіДС при постановці на дактилоскопічний облік і при
виконанні оперативних запитів;
•прискорення обробки дактилоскопічної інформації при
постановці на облік і зменшення часу відповіді на запити;
•підвищення результативності дактилоскопічних обліків;
Експертно-криміналістичні підрозділи МВС зачасту
експлуатують переважно АіДС «Папілон». АіДС «Папілон»
призначена для автоматизації оперативно-довідкових і
оперативно-розшукових дактилоскопічних обліків органів
внутрішніх справ. Областю застосування АіДС «Папілон» є
автоматизація обробки дактилоскопічної інформації як на
місцевому (районному, міському), так і на централізованому
(обласному, республіканському, регіональному) рівнях. АіДС
«Сонда» встановлена більш ніж в ста підрозділах внутрішніх
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справ 8 країн: Росія, Україна, Молдавія, Латвія, Грузія,
Узбекистан, Киргизія, Ірак. Розроблена в даний час версія АіДС
«Сонда» по всіх параметрах знаходиться на рівні кращих
зарубіжних аналогів. Унікальне поєднання високого рівня
надійності ідентифікації і високої швидкості пошуку,
застосування засобів обчислювальної техніки, що серійно
випускаються, дозволяє будувати оптимальні за витратами і
ефективні
по своїх експлуатаційних характеристиках
інтегровані системи регіонального і республіканського рівня.
Але і на сьогоднішній день і криміналістична реєстрація
і обліки потребують детального вивчення. Головним напрямом
розвитку експертно-криміналістичних обліків на цей час є
технічне переоснащення, розробка та впровадження нових
методик роботи з об'єктами криміналістичних обліків, що
пов'язані насамперед з усуненням ручної перевірки. В останні
роки практично в усіх розвинутих країнах вживають заходів
щодо автоматизації експертно-криміналістичних обліків, чому
сприяє бурхливий розвиток комп'ютерної техніки.
Ткаченко
М.В.,
ННІ №3 НАВС

курсант

СПІВРОБІТНИЦТВО ДЕРЖАВ У БОРОТЬБІ З
ТЕРОРИЗМОМ І ЗЛОЧИННІСТЮ
Термін «тероризм» походить від латинського слова terror
– страх, жах. Тероризм є підвищену небезпека.
Міжнародний тероризм, як вид тероризму, поширився
після Другої світової між ідеологічно протиборчими країнами
(соціалістичними
і
капіталістичними),
та
був
–
слаборозвиненими країнами проти багатих держав, і навіть
розвинені країни проти та розвитку інших держав з метою
військово-політичній експансії і зони впливу.
Один із відмінностей сучасного тероризму — динаміка
його проявів та методів, яких вдаються терористи задля
досягнення своєї мети.
У проекті резолюції ООН «Про неприпустимість
політики державного тероризму, й будь-яких дій держав,
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вкладених у підрив політичного устрою за іншими суверенних
державах» ця діяльність отримала осуд і її рівень став поступово
знижуватися. Але боротьба за зони впливу триває, зокрема і
методами, близькими до терористичним.
Формами
міжнародно-державного
тероризму
є
підтримка, фінансування, надання зброї, баз на навчання
терористів, укриття їхню відмінність від можливого покарання й
т.д. Це здійснюється деякими країнами із військовими
диктаторськими режимами (наприклад, Лівією, Афганістаном за
правління талібів) у своїх інтересах. Цей вид державного
тероризму отримав також осуд. Проти таких країн (Лівія, Ірак та
ін.) застосовуються жорсткі політичні, економічні та інші
санкції.
Міжнародний тероризм то, можливо здійснено як
терористичними державами, і міжнародними терористичними
організаціями типу Аль -Каиди бен Ладена, що на даний час
представляють основну небезпеку. Можна назвати такі
міжнародні терористичні організації, як «Хамас» (Палестина,
Ізраїль), «Хезболла» (Ліван), «Брати мусульмани» (Єгипет,
Сирія, Саудівська Аравія).
Міжнародні терористичні акти по середовищі,
технологій і формі може бути наземними, повітряними,
морськими, технологічними, інформаційними, ядерними,
біологічними, хімічними, генетичними тощо.
Актуальність теми роботи полягає насамперед у тому,
що тероризм, зокрема у його транскордонних формах, - одне з
найнебезпечніших форм злочинності. На етапі це явище
перетворилася
на
чинник,
серйозно
дестабілізуючий
нормальний розвиток міжнародних відносин. Особливу
небезпека можуть становити терористичні зазіхання з
допомогою ядерних та інших коштів масового знищення.
До цього часу міжнародного співтовариства зірвалася
виробити загальновизнане визначення тероризму, хоча
здебільшого і склалося загальне розуміння у відношенні
основних складових цього явища.
Насамперед, йдеться про протизаконному насильство,
зазвичай, із застосуванням зброї, прагненні залякати
суспільство, про безневинні жертви, а стосовно терористичних
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актів, торкалася інтересів більш як однієї держави, є і
міжнародний елемент.
Що стосується політичної спрямованості, то міжнародну
спільноту не розглядає її як визначальною риси міжнародного
тероризму, акти його можуть відбуватися і з іншим мотивів.
Останніми роками в VI Комітеті Генеральної асамблеї ООН
робляться кроки з єдиною метою надати нового потужного
імпульсу роботі над визначенням міжнародного тероризму.
Через відсутність загальновизнаного всеосяжного
визначення
тероризму
формування
правових
основ
співробітництва держав боротьби з ним концентрується за тими
напрямах, де його прояви представляють найбільшу небезпека
інтересам міжнародного співтовариства.
Мета роботи – всебічно вивчити систему міжнародного
протидії тероризму, сформувалася на сьогодні, що включає у
собі співробітництво на глобальному і регіональному рівнях, і
навіть двосторонній основі.
На виконання поставленої мети вирішити такі завдання:
- визначити поняття і дати загальну характеристику тероризму;
розглянути
систему
та
принципи
міжнародного
співробітництва у боротьби з тероризмом;
- здійснити аналіз міжнародногоконтртеррористического
співробітництва держав та Міжнародних організацій.
Терористичні акти — вбивства, поранення, викрадення,
погрози та деякі інші акти насильства, які готуються
організаціями й здійснюються окремими особами стосовно
державних або громадських діячів, здавна супроводжують
розвиток суспільства. Історія знає чимало таких злочинів:
вбивство давньоримського диктатора Юлія Цезаря, Авраама
Лінкольна та Джона Кеннеді — 16-гоЧ 35-го президентів США,
прем'єр-міністра Індії Р.Ганді, прем'єр-міністра Ізраїля І. Рабіна
та ін.
Усі зазначені акти тероризму, незалежно від мотивів їх
здійснення, були внутрішньодержавними злочинами і були
підсудні відповідно до законодавства тієї країни, в межах якої
вони відбулися. На сьогодні значно зріс та розширив свої .межі
тероризм міжнародного характеру, тобто такий, що зачіпає
інтереси двох або більше держав, порушує міжнародний
правопорядок. Терористичний акт можна кваліфікувати як
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злочин міжнародного характеру у випадках, коли: 1) терорист і
особи, що потерпають від терористичного акту, є громадянами
однієї держави або ж різних держав, але злочин здійснений за
межами7 цих держав; 2)терористичний акт спрямований проти
осіб, що користуються міжнародним захистом; 3) підготовка до
терористичного акту проводиться на території однієї держави, а
здійснюється на території іншої; 4) здійснивши терористичний
акт в одній державі, терорист переховується в іншій, і постає
питання про його видачу.
Кількість подібних терористичних актів різко
збільшилась в останні роки XX століття — це підриви посольств
США у ряді країн світу, серія вибухів у житлових будинках
Москви та Волгодонська, низка терористичних актів,
вчинених курдами в Туреччині та ін.
Важливе значення має вивчення мотивів терористичних
актів, оскільки знання останніх дозволяє розробляти ефективні
дії щодо нейтралізації терористичних акцій. Основою тероризму
можуть бути політичні мотиви (залякування населення,
послаблення державної влади, змушування до певних дій або
фізичне ліквідування політичних супротивників), а також дії, що
мотивуються»
релігійними
переконаннями,
помстою,
користолюбством, економічною конкуренцією або пов'язані з
поведінкою психічно хворих людей.
Обов'язковими
елементами,
які
характеризують
тероризм є: наявність насильства, як правило, збройного або
його загрози; заподіяння чи загроза заподіяння шкоди здоров'ю
людини, або матеріальних, моральних збитків; позбавлення або
загроза позбавлення життя людей. Такі дії здатні викликати
широкий резонанс, залишити глибокий слід у психології
населення - або значної його частини, підірвати атмосферу
безпеки, спокою, стабільності в суспільстві.
Боротьба з тероризмом є складним та багатоаспектним
завданням. Вона включає розвідувальну, контррозвідувальну,
оперативно-розшукову та аналітичну роботи, правильна
постановка яких дозволяє виявляти терористичні організації на
стадії їх зародження, та ефективно протидіяти терористичним
актам ще у період їх підготовки.
В Україні оперативну роботу з боротьби проти
тероризму проводять підрозділи Служби безпеки України,
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Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони та ін. Для
ліквідації терористичних організацій та знешкодження окремих
терористів використовуються підрозділи ОМОНу, спецназу,
„Беркута", структури відомчої безпеки та охорони.
Протягом кількох останніх років наша держава
переживає значну економічну, соціальну та політичну кризу, яка
неминуче позначається на погіршенні криміногенної обстановки
та розширенні терористичної діяльності. Вбивство народного
депутата В. Гетьмана, замах на життя кандидата в президенти Н.
Вітренко у жовтні 1999 року, низка терористичних актів проти
відомих політиків, бізнесменів, журналістів змусили з повною
серйозністю говорити про проблему тероризму в Україні.
Слід зазначити, що не зважаючи на посилену увагу з
боку держави та правоохоронних органів до вищезазначених
питань, поки що не вироблена ефективна політика щодо захисту
особистості, суспільства та держави від актів тероризму.
Національна система, безпеки ще не повністю готова
ефективно протидіяти тероризму, а профілактичні заходи не
завжди приносять бажаний результат.
На сьогодні терористичні дії в більшості випадків носять
яскраво виражений антигуманний характер, їх відрізняє
збільшення замахів на життя та здоров'я людей при зменшенні
посягань на матеріальні об'єкти;
зростання числа вбивств на замовлення; збільшення людських
жертв в окремих терористичних актах; посилення жорстокості
та зухвальства у діях терористів.
Політичний, економічний та кримінальний тероризм
знаходить спільні сфери дії, базуючись на взаємовигідних
Інтересах. Сучасний тероризм має наступні різновиди:
державний (організовується чи підтримується однією державою
проти іншої), міжнародний (проводиться міжнародними
терористичними
організаціями),
внутрішньодержавний
(здійснюється замах на основи державності), релігійний
(насаджується своє віросповідання), точковий (терористичний
акт на окремо взятому об'єкті). Необхідно враховувати і такі
різновиди, як тероризм у формі заколоту (захоплення території),
масові безпорядки, диверсії, утримання заручників.
Беручи до уваги об'єкти замаху, тероризм можна
поділити на:
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— елітарний, при спробі замаху на посадових осіб органів
державної
влади, політиків, власників та керівників банків, компаній;
— функціональний, при спробі замаху на працівників
правоохоронних
органів, податкової служби, засобів масової інформації та ін.;
— промисловий, при нападі на великі підприємства, оборонні
об'єкти, що
виробляють зброю, отруйні чи інші хімічні речовини;
— транспортний, при встановленні вибухових пристроїв в
літаках, поїздах,
автобусах, автомобілях, диверсії на нафто- та газопроводах.
Якщо в минулому тероризм зводився до вбивства чи
поранення державних,громадських діячів та дипломатів, то в
наш час він набуває таких форм, як викрадення літаків,
захоплення заручників, руйнування громадських установ,
житлових будинків, церков, пограбування складів зброї та
будинків, церков, пограбування складів зброї та підприємств,
окупація посольств, напади на місця проведення міжнародних
зустрічей, штаб-квартири міжнародних організацій.
Нині терористи використовують дуже різноманітні
знаряддя злочину. Вони мають в своєму розпорядженні
досягнення сучасної техніки. Замість традиційної в минулому
саморобної бомби, використання якої прирікало на мученицьку
смерть насамперед самого терориста, сьогодні широко
застосовуються бомби-листи та бомби-посилки, гвинтівки зі
снайперським прицілом, контактні бомби та бомби уповільненої
дії, які легко може переносити одна людина. Усе це робить
злочинців невловимими, а отже,безкарними і надзвичайно
ускладнює боротьбу з тероризмом.
Нині
з'являються
дедалі
ширші
можливості
використання терористами хімічної, біологічної і навіть ядерної
зброї, що викликає занепокоєння світової громадськості.
Згадаймо хоча б застосування у токійському метро нервовопаралітичного газу представниками релігійної секти «Аун
сандінкьо».
Перед загрозою зростання масштабів тероризму та
дедалі не безпечніших засобів і методів, що до них вдаються
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терористи, особливого значення набуває співробітництво
держав у боротьбі з ним.
В результаті спільних зусиль державам вдалося укласти
низку міжнародних угод, у яких дається юридичне визначення
деяких видів тероризму і передбачаються заходи боротьби з
ними.
Однією з перших була укладена 29 квітня 1958 року
багатостороння Женевська конвенція про відкрите море, яка
містила ряд статей про боротьбу з тероризмом у відкритому
морі — піратством.
Гаазька конвенція (16 грудня 1970 року) про боротьбу з
незаконним захопленням повітряних суден і Монреальська
конвенція (23 вересня 1971року) про боротьбу з незаконними
діями, спрямованими проти цивільної авіації, регламентують
співробітництво держав у боротьбі проти терористичних актів,
що загрожують одному з найвразливіших засобів пересування.
14 грудня 1973 року була прийнята Конвенція про
запобігання і покарання злочинів проти осіб, що користуються
міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних агентів.
26 січня 1977 року в Страсбурзі, після детального
обговорення питання в органах Європейської ради, була
підписана конвенція про боротьбу з тероризмом.
При Організації Об'єднаних Націй з 1973 року діє
спеціальний комітет з тероризму, який працює, в основному, у
трьох напрямках:
— вироблення та узгодження правових норм; підготовка
міжнародних договорів і конвенцій;
— виявлення та вивчення причин, що породжують тероризм;
— розробка заходів боротьби з тероризмом.
В умовах глобалізації міжнародних відносин боротьба з
тероризмом тільки в національних рамках виявляється
малоефективною. Потрібні об’єднані зусилля держав на
парламентському, урядовому та суспільному рівнях.
Експерти визнали як одну з провідних політику НАТО в
боротьбі із сучасним тероризмом, основні напрями якої були
започатковані на Паризькому саміті в листопаді 2002 року, а
також висловили своє переконання, що Стамбульський саміт,
який проходитиме під гаслом „Проектуючи стабільність”,
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виробить перспективні та відповідальні напрями діяльності
НАТО у боротьбі з цією глобальною небезпекою.
Сьогодні з міжнародним тероризмом необхідно боротися
не аматорськими, а комплексними методами – на системному,
міжнародному рівні. Нині стало цілком зрозуміло, що не тільки
одна країна не може самотужки протистояти такому явищу, як
тероризм, а й групи країн. Постала необхідність координації
зусиль на рівні міжнародних організацій. НАТО у цьому
розумінні є найефективнішим механізмом боротьби з
міжнародним тероризмом.
Настав час утворити певну структуру швидкого
реагування, яка б налічувала кілька десятків тисяч солдат і була
добре підготовлена, сучасно озброєна та працювала на
випередження, не допускаючи будь-яких проявів тероризму. Ця
структура покликана убезпечувати населення від терористичних
акцій та заходів, які призводять сьогодні до загибелі десятків
тисяч людей.
Міжнародний тероризм – це форма силового зіткнення
цивілізацій в умовах глобалізованого світу. Передусім ідеться
про протистояння іудейської та мусульманської цивілізацій як
найбільш радикальних і агресивних. У цю боротьбу втягується і
християнська цивілізація, особливо її католицька та
протестантська гілки. Втім, православні народи також не
залишилися осторонь, найпаче враховуючи розширення зони
військових конфліктів на іракську територію. У війні в Іраку
беруть участь військові контингенти з православних країн,
зокрема Болгарії та України. Не можна забувати і про інтереси
таких цивілізацій, як буддійська чи архаїчно-природних культів,
характерна для країн Африки і деяких ареалів Азії та Латинської
Америки.
Сенс розвитку будь-якої цивілізації визначає її ставлення
до людського життя. Найбільш утилітарний підхід до цього
питання існує в мусульманській цивілізації, що розглядає
жертву з боку носіїв мусульманських цінностей і, тим паче,
представників інших цивілізацій, як нормальне, повсякчасне
явище. Особливо активно таку лінію проводять радикальні
мусульманські угруповання. Тому міжнародний тероризм став
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знаряддям саме в руках мусульманської цивілізації у її боротьбі
за чільне місце у світовій спільноті та світовому господарстві. а
також заради посилення своїх позицій.
Отже, можна зробити висновки, що тероризм – явище
досить складне, динамічне та багатопланове. З огляду на все
сказане вище, навряд чи нам вдасться подолати його у ХХІ
столітті, не кажучи вже про соціальні причини, що його
породжують. Але це не означає, що боротьба зі злочинними
проявами не має змісту. Не допустити, щоб теракти стали
буденним явищем, а вимоги терористів – основним визначником
зовнішньої політики – реально. Тому найближчим часом
зусилля відповідних структур будуть сконцентровані саме під
таким гаслом.
Редька Я.М., курсантННІ №3
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Науковий керівник: завідувач
кафедри
ТСП
кандидат
психологічних
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Каверін О.В.
ТЕРОРИЗМ – НЕБЕЗПЕЧНІШЕ АНТИСОЦІАЛЬНЕ
ЯВИЩЕ, МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ПРОТИДІЇ
Процес глобалізації породжує численні соціальнополітичні кризи, суперечності та конфлікти, наслідком яких стає
таке небезпечне явище, як тероризм, який залишається однією з
основних загроз національній безпеці держави та міжнародної
безпеки в цілому.
Тероризм визначається як насильницьке протиборство,
що базується на конфлікті і яке наряду з завданням шкоди
державі, посягає на міжнародну безпеку і світопорядок та
базується на відмінності політичних, економічних та
культурних інтересів груп держав, держав, народів, націй,
соціальних груп та рухів за умови використання хоча б однією із
сторін терористичних актів як способу впливу на противника
для досягнення політичних цілей.
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Науковці розрізняють міжнародний та державний
(зовнішній і внутрішній) тероризм.
Міжнародним кримінальним злочином терористичний
акт кваліфікується у таких випадках:
– терористичний акт, спрямований проти осіб, які користуються
міжнародним захистом;
– підготовка до злочину здійснюється в одній країні, а
скоюється в іншій;
– терористи, скоївши терористичний акт в одній країні,
переховуються в іншій, і постає питання про їх видачу.
Внутрішній державний терор визначає жорстке
ставлення державної влади всередині самої країни у ставленні
до політичних противників, до опозиції всередині країни і за її
межами.
Зовнішній державний терор передбачає агресивну
колоніальну політику, загарбання чужих територій.
Також визначають три основних види тероризму: політичний,
релігійний (ідеологічний ) та кримінальний.
Тероризм здійснюється окремими особами, групами, що
виражають інтереси певних політичних рухів або є
представниками країн, в яких тероризм піднесений до рангу
державної політики. З політичної точки зору тероризм
визначається як антигуманний спосіб вирішення політичних
проблем в умовах протиборства, зіткнення інтересів різних сил,
проявів нерівноправності у міждержавних, міжрелігійних
відносинах.
У сучасних умовах проблема тероризму належить до
числа найбільш суперечних міжнародно-правових та політичних
питань. Найпотужнішим інструментом боротьби з цим
злочином, безумовно є міжнародне право.
Враховуючи нещодавні терористичні акти у Парижі та
Брюсселі, боротьба з тероризмом стала для країн ЄС одним із
пріоритетних напрямів діяльності із забезпечення національної
безпеки. Базовим документом для опрацювання національних
стратегій країнами ЄС є Контртерористична стратегія ЄС 2005
р. (EU Counter-Terrorism Strategy), яка визначає 4 основні
напрями діяльності:
- запобігання (prevention);
- захист (protect);
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- впровадження (pursue);
- реагування (respond).
В Україні реалізації державної політики у сфері
запобігання тероризму спрямована на усунення причин і умов,
що сприяють виникненню цього негативного явища.
Вирішення зазначеного завдання стосовно діяльності
щодо запобігання тероризму обумовлюється такими чинниками:
1) доктринальним визначенням стратегії запобіжної діяльності;
2) прогнозуванням змін і тенденцій тероризму та його проявів;
3) визначенням порядку, методики, форм і засобів запобіжної
діяльності;
4) інформаційним забезпеченням реалізації визначених завдань;
5) розробкою програм, планів запобігання тероризму;
6) координацією запобіжної діяльності суб’єктів боротьби з
тероризмом;
7) здійсненням контрою виконання;
8) матеріальним та іншим ресурсним забезпеченням.
Стратегічною метою запобігання тероризму слід
вважати виявлення, розслідування, розкриття конкретних
злочинів, встановлення та ліквідація терористичних угруповань,
мінімізацію факторів, що можуть спричинити або допомогти
розвитку, поширенню того чи іншого терористичного
формування, ускладнення залучення до терористичної
діяльності і недопущення поширенню ідей тероризму.
Міжнародний досвід боротьби з тероризмом свідчить,
що ефективність зусиль правоохоронних органів і спецслужб
значною мірою залежить від того, наскільки професійно,
грамотно і масштабно організовано профілактичну роботу,
основний акцент у якій робиться на залученні громадськості до
її
виконання.
Отже,
пріоритетним
напрямом
в
антитерористичній діяльності органів внутрішніх справ має
бути здійснення таких заходів: попередження терористичної
діяльності, виявлення та припинення злочинів терористичного
спрямування до моменту реалізації злочинних планів і настання
суспільно шкідливих наслідків.
Можна
зробити
висновок,
що
на
сьогодні
упроваджується комплексний (інтеграційний) підхід, що
поєднує репресивні і превентивні заходи, віддаючи перевагу
останнім. Курс на пріоритетність запобігання, поєднаного із
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заходами з припинення організованої терористичної діяльності,
повинен забезпечити налагоджування гнучкої системи
запобігання тероризму, яка працюватиме на засадах
превентивності, ефективного відвернення терористичних загроз.
Малай М.Ю., курсант ННІ №3
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ
ПІД ЧАС ЗАТРИМАННЯ ОЗБРОЄНИХ ТА ІНШИХ
СУСПІЛЬНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ОСІБ В РІЗНИХ УМОВАХ
Діяльність працівників правоохоронних органів часто
здійснюється
в
напружених,
конфліктних
ситуаціях,
небезпечних для життя обставинах, в тому числі пов'язаних із
застосуванням
зброї.
Національні
інтереси
України
зобов’язують вирішувати проблеми безпеки працівників
правоохоронних органів на професійній основі.
Особиста безпека – це система організаційно-правових,
фізичних і тактико-психологічних заходів, які дозволяють
забезпечити збереження життя та здоров’я працівника
правоохоронних органів і підтримання високого рівня
ефективності його професійних дій.
Особливо важливо забезпечувати заходи, що стосуються
особистої
безпеки,
застосування
вогнепальної
зброї,
спеціальних засобів. Гарантію безпеки в таких випадках
складають:
1) напрям ведення вогню, визначений заздалегідь;
2) розміщення працівників у відносно захищених місцях;
3) суворе дотримання порядку дій.
Кожний правоохоронець, який застосовує вогнепальну
зброю, зобов’язаний суворо дотримуватися правил безпеки,
вести вогонь по видимих цілях та таких, що знаходяться на
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близькій відстані, лише тоді, коли на лінії вогню немає інших
працівників або сторонніх осіб.
Затримання небезпечних озброєних злочинців, що
знаходяться у сховищі, повинно починатися з блокування, мета
якого – ізоляція певного району, забезпечення вдалого ведення
пошуку або затримання злочинців. Учасники проведення
операції під час перебування на постах, повинні обов’язково
виконувати правила, які гарантують як особисту безпеку, так і
дотримання законності в ході операції, зокрема:
– не вести вогонь по лінії, на якій знаходяться працівники групи
блокування (оточення). Ширина цієї лінії дорівнює 16 м., тобто
8 м попереду і 8 м позаду цілі;
– забороняється стріляти по невиразній цілі, у напрямку будьякого звуку (шарудіння, шуму), а також у напрямку наряду, що
переслідує злочинців;
– стріляти (у випадках, коли застосування зброї правомірне)
потрібно лише у добре видиму ціль;
– забороняється стріляти у злочинця, який знаходиться у секторі
обстрілу іншого правоохоронця;
– забороняється без дозволу керівника операції залишати пост
до сигналу закінчення операції, за винятком випадків, коли
треба вжити заходів щодо затримання злочинця.
Виконання
зазначених
правил
забезпечується
правильним розставленням та інструктажем працівників.
При затримання злочинців на автотранспорті, коли
злочинці знають, що їх переслідують, з метою забезпечення
особистої безпеки та безпеки інших учасників руху, необхідно:
– постійно тримати включеними звукові та світлові спеціальні
сигнали;
– ретельно контролювати швидкість руху автотранспорту,
виходячи з конкретних умов;
– стежити за діями злочинців та інших учасників руху;
– тримати пристебнутими ремені безпеки, а наблизившись на
достатньо близьку та безпечну відстань, повністю опустити скло
правих дверцят автомобіля, запропонувати водію зупинитися (за
можливістю – попереджувальними пострілами вгору);
– якщо водій переслідуваного транспортного засобу намагається
зупинитися чи зупиняється, співробітник поліції, не обганяючи
його, також зупиняється.
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Один із важливих напрямів забезпечення особистої
безпеки працівників правоохоронних органів при затриманні
озброєних злочинців – удосконалення їх діяльності в різних
ситуаціях та сферах. Розв'язання проблем особистої безпеки
співробітників передусім досягається шляхом поєднання
організаційно-управлінських та нормативно-правових заходів і
засобів.
Особливо
важливо
удосконалювати
відносини
керівництва системи правоохоронних органів та осіб рядового й
начальницького складу. Для цього керівники підрозділів
зобов'язані:
- постійно проводити інструктажі із заходів безпеки під час
проведення спеціальних операцій;
- організовувати відповідні заняття для вдосконалення навичок
співробітників;
- практикувати розбір екстремальних ситуацій, які вже виникли
або можуть виникнути;
- моделювати можливі екстремальні ситуації, доводити до
підлеглих відповідні накази та здійснювати контроль за
виконанням відповідних розпоряджень і вказівок;
- впроваджувати в службову діяльність новітні технічні
розробки, сучасну зброю, спеціальні засоби тощо;
- приділяти увагу формуванню позитивного іміджу
правоохоронних органів через засоби масової інформації;
- постійно вдосконалювати стиль керівництва;
- сприяти створенню в колективах сприятливої соціальнопсихологічної атмосфери.
Таким чином, раціональний підхід до забезпечення
механізму безпеки правоохоронних органів, постійне
підвищення авторитету цих органів у суспільстві прямо
впливають на мінімізацію небезпечних умов їх діяльності.
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ТАКТИКА ДІЙ ПАТРУЛЬНИХ НАРЯДІВ ПОЛІЦІЇ ПРИ
ГРУПОВИХ ПОРУШЕННЯХ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
Останнім часом в Україні постійно зростає напруженість
у суспільстві, що провокується в першу чергу політичною
нестабільністю, економічним становищем більшою частини
населення, невпевненістю в завтрашньому дні. Ця напруженість,
найбільш яскраво проявляється під час проведення масових
заходів (політичних акцій, мітингів, спортивних заходів тощо)
під час яких можуть виникати ситуації, які швидко змінюються
та вимагають прийняття термінового, адекватного рішення
представників внутрішніх справ, з метою її врегулювання.
Однією з причин виникнення масових заворушень
є загальна напруженість у суспільстві, економічна криза,
безробіття, а отже погіршення матеріального забезпечення
населення. Саме труднощі у соціально-економічному житті
штовхають більшу частину населення держави до активних дій,
що проявляються у збільшенні кількості проведення масових
заходів, які, як правило, носять суто політичний характер. В
переважній більшості проведення таких заходів, за відповідних
умов (або провокації з боку опонентів), можуть переростати в
групові порушення громадського порядку і масові заворушення,
які є небезпечними соціальним явищем, що дестабілізують
обстановку в районах проживання населення, порушують
нормальну життєдіяльність громадян, роботу підприємств,
установ, організацій і транспорту, а також можуть призвести до
тяжких наслідків.
Однією з необхідних та обов’язкових умов нормального
функціонування будь- якої держави та суспільства є
забезпечення громадського порядку.
Масові заходи - це
організована, санкціонована або несанкціонована форма
активних дій груп людей, індивідуальні дії особи в громадських
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місцях з метою виявлення їх волі, захисту своїх прав і свобод,
законних інтересів, задоволення потреб в економічній,
політичній, соціально-культурній, інших матеріальних та
духовних сферах. Про затвердження Статуту патрульнопостової служби поліції” при запобіганні та припиненні масових
безпорядків і групових порушень громадського порядку
патрульно-постові наряди повинні:
а) ретельно вивчати обстановку і контингент осіб при
проведенні походів, мітингів, демонстрацій на вулицях та в
інших місцях масового скупчення людей; спрямовувати увагу на
всі обставини, які можуть викликати або сприяти скоєнню
групових порушень громадського порядку, доповідати про такі
обставини оперативному черговому, самим вживати заходів
щодо їх усунення, а також вимагати вжиття заходів від
відповідних посадових осіб;
б) негайно реагувати на факти хуліганських проявів і сигнали
громадян про можливі групові порушення громадського
порядку; виходячи з обставин, рішуче і вміло діяти при
затриманні хуліганів з метою виключення можливості
виникнення
безпорядків;
роз’яснювати
порушникам
неправомірність їх дій і вимагати припинення порушень; в)
вживати заходів до припинення торгівлі спиртними напоями в
неустановлених місцях, особливо на території проведення
спортивних та інших масових заходів; разом з адміністрацією
парків, стадіонів і видовищних закладів вживати заходів до
недопущення на спортивні та інші культурно-масові заходи осіб
у нетверезому стані, вживання спиртних напоїв на спортивних
майданчиках і підходах до них;
г) негайно доповісти черговому (старшому наряду) про випадки
невиконання власниками видовищних закладів та іншими
посадовими особами обґрунтованих вимог нарядів міліції щодо
забезпечення належно - го порядку.
Доповідаючи черговому і старшому наряду про
конфліктну ситуацію, патрульний (постовий) повідомляє про:
а) характер, місце і час виникнення конфліктної ситуації;
б) причини її виникнення;
в) контингент і кількість учасників конфлікту;
г) кількість присутніх громадян та їх ставлення до конфлікту.
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На
випадок
виникнення
групових
порушень
громадського порядку патрульному (постовому) необхідно
знати шляхи і маршрути, на яких найбільш зручно вилучати
затриманих з місця події, а також приміщення, де їх можна
тримати до прибуття транспортних засобів.
Охорона громадського порядку і безпеки при проведенні
масових заходів (громадсько-політичних, культурно-масових,
спортивних та ін.) залежно від їх значення та масштабу
організовується Головними управліннями МВС України в
Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київської області,
управліннями МВС України в областях, м. Севастополі та
управліннями (відділами) МВС України спеціальної та
транспортної міліції, міськими та районними управліннями й
відділами внутрішніх справ.
У період підготовки до забезпечення охорони
громадського порядку і громадської безпеки під час зборів,
мітингів, демонстрацій, вуличних походів та інших масових
заходів керівництвом органів внутрішніх справ та підрозділів
патрульно-постової служби з особовим складом, задіяним на
охорону правопорядку, має проводитись вивчення нормативних
актів, які регламентують права й обов’язки поліції,
відповідальність організаторів та учасників масових акцій за
порушення правопорядку, тренування до відпрацювання
тактичних прийомів несення служби в умовах ускладнення
обстановки. Тренування здійснюються напередодні на місці
проведення масового заходу.
Відновлення правопорядку в населеному пункті при
виникненні масових заворушень передбачає активні дії з боку
працівників із застосуванням фізичної сили, спеціальних засобів
і техніки. Якщо уникнути застосування фізичної сили
неможливо, воно повинно бути ефективним, наносити
мінімальну шкоду як стороннім громадянам (вони можуть
опинитися у натовпі випадково), так і безпосереднім учасникам
масових заворушень.
Силові заходи – це активні дії особового складу із
застосуванням фізичної сили, спеціальних засобів і техніки, а у
виняткових випадках – зброї, відповідно до законодавства
України та до порядку, передбаченого ним. Вони провадяться з
метою ліквідації масових заворушень, припинення злочинів,
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затримання правопорушників, розосередження натовпу, який
чинить опір чи виявляє непокору законним вимогам працівників
органів внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх
військ МВС України. Застосування силових дій є крайнім
заходом, коли попереджувальні заходи не призвели до
позитивних результатів, і здійснюється за принципом розумної
достатності за чинним законодавством.
Активні дії натовпу вимагають адекватних дій від
працівників. З цією метою керівними документами
передбачається
створення
відповідних
груп:
група
розосередження, група вилучення, група прикриття, група
застосування спеціальних засобів. Вони, як правило, діють у
тісній взаємодії між собою. Одноманітність тактики
застосування зазначених груп призводить до прогнозування
правопорушниками розвитку подій та завчасному реагуванні на
дії груп оперативно-тактичного шикування.
Розроблення та відпрацювання на практичних заняттях
різноманітних варіантів дій, тактичних прийомів комплексного
застосування груп оперативно-тактичного шикування – є
запорукою успішного припинення масових заворушень і
затримання їх організаторів та активних учасників.
Кацай М.В., курсант ННІ №3
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС
ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ТА ЗАТРИМАННЯ ЗЛОЧИНЦЯ ЩО
ПЕРЕСЛІДУЮТЬСЯ НА АВТОМОБІЛІ
Дії працівників органів внутрішніх справ під час
переслідування транспортних засобів .Поліцейські допускається
переслідування транспортних засобів з особами, що
підозрюються в скоєнні злочину, водіїв, які не виконали вимогу
працівника міліції про зупинку або зникли з місця ДТП, а також
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водіїв, що своїми діями наражають на небезпеку життя чи
здоров'я інших учасників дорожнього руху. При переслідуванні
транспортного засобу правопорушника
поліцейські для
координації дій інших нарядів ДПС доповідає оперативному
черговому про: місце початку переслідування; модель, колір,
номерний знак транспортного засобу; причину переслідування
(відповідність орієнтуванню, протиправні дії водія чи пасажирів
такого транспортного засобу, підозра у причетності до скоєння
злочину, підтверджена інформація про наявність в салоні
автомобіля зброї або заручників, невиконання вимог про
зупинку та ін.); особливі прикмети автомобіля, водія або
пасажирів; видимі технічні пошкодження чи несправності;
постійно інформує про напрямок та маршрут руху
транспортного засобу, який переслідується. З метою
забезпечення під час переслідування власної безпеки і безпеки
інших учасників дорожнього руху поліцейський повинен:
передавати черговому інформацію про місцезнаходження та
маршрут руху транспортного засобу, який переслідується з
мінімальним інтервалом. Використовувати гучномовний
пристрій патрульного автомобіля для попередження інших
учасників дорожнього руху про можливу небезпеку. Під час
переслідування постійно тримати ввімкненими ближнє світло
фар, спеціальні звукові і світлові сигнали, встановлені на
патрульному автомобілі. Обирати безпечну швидкість руху
автомобіля (мотоцикла) виходячи з конкретних умов, з
урахуванням забезпечення максимальної безпеки інших
учасників дорожнього руху. Бути максимально уважним до дій
водія та пасажирів переслідуваного транспортного засобу та
інших учасників дорожнього руху, запобігати створенню
аварійних обстановки. При переслідуванні правопорушника
водій патрульного автомобіля безпосередньо контролює
дорожню обстановку, враховує поведінку переслідуваного
автомобіля, забезпечуючи при цьому максимально можливу
безпеку інших учасників руху. Поліцейський, який перебуває на
пасажирському
сидінні,
контролює
рух
автомобіля
правопорушника (напрямок руху, маршрут), веде переговори з
черговим по ДПС доповідає оперативному черговому про: місце
початку переслідування; модель, колір, номерний знак
транспортного засобу; причину переслідування (відповідність
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орієнтуванню, протиправні дії водія чи пасажирів такого
транспортного засобу, підозра у причетності до скоєння
злочину, підтверджена інформація про наявність в салоні
автомобіля зброї або заручників, невиконання вимог про
зупинку та ін.); особливі прикмети автомобіля, водія або
пасажирів; видимі технічні пошкодження чи несправності;
постійно інформує про напрямок та маршрут руху
транспортного засобу, який переслідується. З метою
забезпечення під час переслідування власної безпеки і безпеки
інших учасників дорожнього руху поліцейський повинен:
Передавати
черговому
інформацію
про
місцезнаходження та маршрут руху транспортного засобу, який
переслідується з мінімальним інтервалом. Використовувати
гучномовний
пристрій
патрульного
автомобіля
для
попередження інших учасників дорожнього руху про можливу
небезпеку. Під час переслідування постійно тримати
ввімкненими ближнє світло фар, спеціальні звукові і світлові
сигнали, встановлені на патрульному автомобілі. Обирати
безпечну швидкість руху автомобіля (мотоцикла) виходячи з
конкретних умов, з урахуванням забезпечення максимальної
безпеки інших учасників дорожнього руху. Бути максимально
уважним до дій водія та пасажирів переслідуваного
транспортного засобу та інших учасників дорожнього руху,
запобігати створенню аварійних обстановки. .Поліцейський ,
який перебуває на пасажирському сидінні, контролює рух
автомобіля правопорушника (напрямок руху, маршрут), веде
переговори з черговим по радіозв'язку, інформує водія про зміну
дорожньої обстановки. Після зупинки транспортного засобу, що
переслідувався, дотримуватись заходів особистої безпеки, а
також: негайно доповісти черговому по підрозділу (командиру)
про місце, де закінчено переслідування, та одночасно
визначитись з необхідністю надання допомоги іншими нарядами
для затримання підозрюваних; зупиняти патрульний автомобіль
лише позаду транспортного засобу, який переслідувався, на
відстані не менше 10 метрів; відповідно до вимог Закону
України «Про поліцію» приготувати до застосування табельну
вогнепальну зброю; використовуючи для особистого захисту
корпус патрульного автомобіля, за допомогою гучномовця або
голосом дати водієві та пасажирам транспортного засобу, який
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переслідувався (далі - затримані), команду: «Заглушити двигун!
Без команди не відкривати дверцята автомобіля! Викинути через
відкриті вікна зброю та ключі запалювання! По одному,
починаючи з водія, виходити з салону з піднятими руками та
ставати обличчям до дверцят автомобіля!»; після безумовного
виконання всіх команд поліцейський, постійно контролюючи дії
правопорушників, дозволяється підходити до транспортного
засобу, який переслідувався, для здійснення затримання; перед
посадкою затриманих в патрульний автомобіль проводиться
зовнішній огляд їх одягу і речей з метою вилучення у них
предметів, що можуть бути використані для нападу
наполіцейських, заподіяння шкоди собі чи іншим особам, які
перебувають в салоні автомобіля. У разі якщо кількість
підозрюваних осіб в транспортному засобі, який переслідувався,
більше трьох осіб, затримання останніх здійснюється лише після
прибуття на місце додаткового наряду для надання допомоги.
До прибуття такого наряду працівниками підрозділів
ДПС підозрюваним особам забороняється залишати свій
транспортний засіб. При цьому подається команда голосом: «Не
рухатись! Руки тримати за головою!» Не проводиться
переслідування водіїв, які допустили незначні порушення
правил або коли небезпека порушення минула. У таких
випадках про порушення повідомляється на наступний за
напрямком руху порушника маршрут патрулювання (постів).
Князєв
Ю.В.,
курсант ННІ №3 НАВС
Науковий керівник: завідувач
кафедри конституційного та
міжнародного права НАВС,
підполковник поліції
Калиновський Б.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПАРТНЕРСТВА УКРАЇНИ З НАТО
Одним із основних факторів, що сьогодні впливають на
рівень світового прогресу, розвиток будь-якої окремо взятої
держави, є міжнародне співробітництво, що є головним
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чинником популярності країни. Існувати
ізольовано від
світового співробітництва неможливо жодній країні. Саме у
зв`язку з цим важко знайти таку країну, яка б не вступила в
певні міжнародні відносини з іншими державами світу. Не є
винятком і наша держава.
Ще у Декларації про державний суверенітет України,
прийнятій Верховною Радою 16 липня 1990 року, Україна чітко
визначила свої позиції стосовно організації та здійснення
міжнародних відносин. У цьому документі, зокрема, говориться,
що наша держава, як суб`єкт міжнародного права бере участь у
діяльності міжнародних організацій в обсязі необхідному для
ефективного забезпечення національних інтересів республіки у
політичній, економічній, інформаційній, науковій, технічній,
культурній і спортивній сферах. Одним з важливих напрямків
міжнародної діяльності України є участь її у співробітництві з
міжнародними організаціями, перш за все європейського
континенту.
Актуальність для українського суспільства питання
євроатлантичної інтеграції не викликає сумніву, оскільки
діяльність НАТО останнім часом є доволі активною і певним
чином навіть суперечною стосовно конкретних питань. Останні
роки ведеться активна діяльність по забезпеченню
якнайскорішого вступу України до НАТО і це викликає багато
питань у тих громадян, котрі не володіють достатнім обсягом
інформації про діяльність НАТО. Сам факт використання
дискусій навколо вступу України до НАТО у передвиборчій
риториці різними політичними силами є свідченням його
вагомості для суспільно-політичних орієнтирів. В той же час
політична заангажованість, брак об’єктивної інформації,
стереотип НАТО як «агресивного військового блоку» значно
ускладнює процес формування неупередженого ставлення до
проблеми.
Роз’яснення цілей діяльності НАТО на сучасному етапі
могло б посприяти консолідації народу навколо однієї думки:
варто чи не варто Україні вступати в НАТО.
Організація Північноатлантичного договору – НАТО —
це альянс країн Північної Америки і Європи, які прагнуть
досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у
Вашингтоні 4 квітня 1949 року (далі – Альянс). На сьогодні
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членами НАТО є 28 країн: Бельгія, Велика Британія, Греція,
Данія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург,
Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія,
Сполучені Штати Америки, Туреччина, Угорщина, Франція,
Чехія, Литва, Латвія, Естонія, Румунія, Болгарія, Словаччина,
Словенія, Албанія і Хорватія. У кожній країні-партнері
посольство однієї з держав – членів НАТО визначається як
контактна місія Альянсу і забезпечує канал для поширення
інформації про роль і політику Північноатлантичного альянсу.
Станом на сьогодні контактним посольством НАТО в Україні є
Посольство Литви.
Головні завдання безпеки НАТО визначені в
Стратегічній концепції Альянсу, що є основою втілення його
політики загалом. Концепція вперше опублікована у 1991 році
як публічний документ, відкритий для обговорення і коментарів
парламентів, фахівців у галузі безпеки, журналістів і широких
кіл громадськості. Даний документ був переглянутий у 1999
році, коли союзники взяли на себе зобов'язання забезпечувати
не тільки спільну оборону, але й мир і стабільність в
євроатлантичному регіоні.
НАТО є військово-політичним блоком, що володіє всією
необхідною інфраструктурою і системою органів з її управління.
Це сотні комітетів, груп, служб, управлінь чи підрозділів
планування, військових і цивільних (транспортних, медичних
тощо) і навіть навчальних Центрів з підготовки та
перепідготовки фахівців.
НАТО залишається міжурядовою організацією, в якій
кожен член зберігає свій суверенітет. Усі рішення в НАТО
приймаються спільно на основі консенсусу. Найважливішим
органом прийняття рішень в НАТО є Північноатлантична рада,
в якій беруть участь представники усіх країн — членів Альянсу
на рівні послів, міністрів або глав держав та урядів. Кожна
країна — член НАТО бере повноцінну участь у процесі
прийняття рішень на рівноправній основі незалежно від її
розміру або політичної, військової та економічної потужності.
Отже, союзники мають певний простір для індивідуальних
підходів до спільних рішень та дій. Але коли рішення Альянсу
прийняте, воно забезпечує підсилення спільних узгоджених дій
політичною солідарністю. Це проявилось, наприклад, в
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рішеннях про надання допомоги США після терористичних
нападів 11 вересня 2001 року. Вперше у своїй історії НАТО
застосувала статтю 5 Вашингтонського договору, яка
передбачає, що збройний напад на одного або кількох членів
Альянсу вважається збройним нападом на усіх. Усі члени
Альянсу беззастережно засудили ці напади і надали підтримку
США в доланні їх наслідків.
У підсумку важливою частиною ролі НАТО є функція
каталізатора генерування військових сил як необхідних для
виконання завдань Альянсу, так і таких, які дають змогу країнам
— членам Альянсу брати участь в операціях з врегулювання
кризових ситуацій, які самостійно вони не змогли б виконати.
Зважаючи на стратегічну позицію України як моста між
Східною і Західною Європою, її відносини з НАТО мають
провідне значення для розбудови миру і стабільності в
євроатлантичному
регіоні. Офіційні контакти з НАТО
розпочались у 1991 році, коли Україна, отримавши незалежність
після розпаду Радянського Союзу, приєдналася до Ради
північноатлантичної співпраці, яка пізніше була замінена на
Раду євроатлантичного партнерства. У 1994 році Україна
першою із членів Співдружності Незалежних Держав
приєдналася до Партнерства заради миру.
Національна безпека України, зокрема її політична
незалежність і територіальна цілісність, демократичність її
політичної
системи,
рівень
економічного
розвитку,
співвідношення між витратами на оборону і здатністю воєнної
організації, визначальною мірою пов'язана з рівнем стосунків і
перспектив у сфері відносин з міжнародною системою безпеки.
Виходячи з цього, громадяни мають знати, чому Україні
потрібне членство в НАТО, якими є механізм, часові рамки і
процедура приєднання і якими політичними заходами має
забезпечуватися цей процес. Необхідна інформація із
зазначених та інших питань щодо призначення, функціонування
і реформування НАТО формує в громадян власні знання, які є
основою особистої громадянської позиції.
Україна - європейська країна і в її інтересах бути
елементом нової архітектури європейської безпеки, що
створюється і де її життєво важливі інтереси вирішуватимуться
за її участю. Сьогодні основу майбутньої архітектури
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європейської безпеки уособлюють Європейський Союз і НАТО,
що трансформуються на основі спільної європейської політики
безпеки і оборони, в основу якої покладено принцип безпеки для
всіх через безпеку кожного з їхніх членів. Військово-політичний
союз, яким є НАТО, є ефективним механізмом концентрації
спільних зусиль на забезпеченні безпеки його членів за
оптимальних, збалансованих витрат на утримання і розвиток
національних систем безпеки і оборони.
Процес входження до НАТО є стимулюючим фактором
для проведення внутрішніх політичних та соціальноекономічних реформ усіх сфер суспільного життя, гармонізації
законодавства з правовими нормами та демократичними
принципами країн-членів НАТО, прискорення трансформації
Збройних
Сил
України,
встановлення
цивільного
демократичного контролю над оборонним та безпековим
секторами держави.
Після вступу до Альянсу Україна братиме безпосередню
участь у процесах вироблення і прийняття рішень щодо
подальшого розвитку європейської і євроатлантичної безпеки,
які не лише стосуються інтересів національної безпеки України
та НАТО, але й формують сучасне середовище євроатлантичної
безпеки, включаючи безпеку України. При цьому варто
звернути увагу на принцип прийняття рішень в Альянсі – усі без
винятку рішення в НАТО приймаються консенсусом.
Україна отримає безпрецедентні додаткові гарантії
забезпечення
державного
суверенітету,
територіальної
цілісності та непорушності державних кордонів відповідно до
Вашингтонського договору.
Крім того, вступ України в НАТО сприятиме
покращенню інвестиційної привабливості країни в очах
міжнародних інвесторів. точну цифру фінансових вливань, які
може отримати Україна, назвати неможливо, проте досвід країн
попередніх хвиль розширення свідчить про значне зростання
прямих закордонних інвестицій.
Слід зазначити, що саме завдяки НАТО було свого часу
збережено найбільший у Європі полігон «Яворів» у Львівській
області, до забезпечення діяльності якого залучається велика
кількість цивільних осіб приватних компаній малого та
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середнього бізнесу, отримуючи постійну роботу та замовлення
на надання побутових та інших послуг.
Загалом, членство України в НАТО матиме глибоке
цивілізаційне значення для нашої країни. Адже входження до
Альянсу означає для України, перш за все, приєднання до сім’ї
націй, що мають спільні демократичні цінності, які цілком
поділяє український народ. Національним інтересам України
відповідає взаємодія з країнами-членами НАТО у боротьбі
проти міжнародного тероризму, розповсюдження зброї
масового знищення, нелегального обігу наркотиків, торгівлі
людьми, в питаннях захисту навколишнього середовища,
становлення громадянського суспільства тощо.
Оцінка можливих негативних наслідків будь-якого рішення має
співвідноситися з його позитивами і перевагами. У цьому
зв’язку, переваг від членства України в НАТО значно більше,
ніж потенційних втрат. Про це свідчить, принаймні, досвід 9
країн Центральної і Східної Європи, які набули членства в
Альянсі в останні роки.
Приєднання України до НАТО вимагає величезних
зусиль, послідовності дій та щоденної клопіткої роботи. При
цьому, демократичні перетворення українського суспільства,
вдосконалення системи державного адміністрування, піднесення
вітчизняної економіки, професіоналізація нашої армії на шляху
до НАТО є, безумовно, позитивними процесами, хоча вони
відбуваються повільно, складно та на деяких етапах можуть
трактуватися неоднозначно.
Консультації і співробітництво між Україною і НАТО
охоплюють широке коло галузей, починаючи від операцій з
підтримання миру, реформування структур безпеки і оборони,
безпосереднього військового співробітництва й озброєнь до
планування на випадок надзвичайних станів цивільного
характеру, науки і довкілля й громадської дипломатії.
Співробітництво у багатьох галузях нині активізується, маючи
на меті підвищити здатність України гарантувати власну
безпеку з огляду на конфлікт з Росією.
Не менш характерним прикладом у цьому контексті
може слугувати і український військово-промисловий комплекс.
Можливе членство України в Альянсі відкриє українським
підприємствам нові інвестиційні перспективи та ринки озброєнь
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в країнах-членах НАТО, про що свідчить досвід країн-членів
Альянсу зі Східної Європи. Негатив полягає в тому, що
можливо, деякі підприємства не зможуть оперативно
скористатися цією перевагою та в умовах жорсткої конкуренції
з військово-промисловим комплексом високорозвинутих країн
ринкової економіки будуть змушені закритися. Однак,
переорієнтація підприємств на створення високотехнологічних і
конкурентоспроможних на світовому ринку озброєнь піде лише
на користь як вітчизняній оборонці, так і українській економіці
в цілому.
Указом Президента України від 24.09.2014 року №
744/2014 уведено в дію рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 28 серпня 2014 року «Про невідкладні
заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності»,
яким визначено, що пріоритетним національним інтересом
України у сфері зовнішньополітичної діяльності у наступних
роках є дальший розвиток відносин стратегічного партнерства
України з США, ЄС та НАТО.
23 грудня 2014 року Верховна Рада України прийняла
рішення про відмову України від позаблокового статусу, який
виявився неефективним у контексті убезпечення держави від
зовнішньої агресії та тиску. Відповідно, були внесені зміни до
статей 6, 8 Закону «Про основи національної безпеки України» і
статті 11 Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої
політики», згідно з якими, відновлено курс євроатлантичної
інтеграції, а основними напрямами державної політики і
основними засадами зовнішньої політики України визначено
поглиблення співпраці з НАТО з метою досягнення критеріїв,
необхідних для набуття членства у цій організації.
Ключовим
системним
документом
розвитку
співробітництва з НАТО та важливим інструментом здійснення
реформ в Україні за підтримки Альянсу є Річні національні
програми
співробітництва
Україна-НАТО
(РНП),
які
розробляються з 2009 року. 12 лютого 2016 року Президент
України П. Порошенко підписав Указ № 45/2016 «Про
затвердження Річної національної програми співробітництва
Україна-НАТО на 2016 рік» [4], яка включає великий комплекс
заходів, загальною кількістю близько 250, що спрямовані на
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подальший розвиток всебічного співробітництва України з
НАТО.
Слід зазначити, що починаючи з квітня 2014 року
Україна і НАТО істотно активізували співробітництво у рамках
програми НАТО «Наука заради миру і безпеки» (НМБ), і
сьогодні Україна є лідером за кількістю наукових грантів
НАТО, здобутих її науковцями. Нещодавно затверджені
науково-дослідницькі проекти спрямовано на розв’язання
новітніх проблем у галузі безпеки, таких як захист від хімічних,
біологічних, радіоактивних і ядерних речовин, енергетична
безпека і кіберзахист.
Крім застосування науки у галузі захисту від тероризму і
протистояння новим загрозам, співпраця з Україною також
охоплює інформаційні технології, клітинну біологію і
біотехнології, нові матеріали, раціональне використання
природних ресурсів й співробітництво з питань розв’язання
екологічних проблем, спричинених військовою діяльністю.
За нинішніх умов агресії, тимчасової окупації, а також
проведення Російською Федерацією так званої «гібридної
війни» проти України, взаємодія нашої держави з НАТО
підпорядковується насамперед потребам максимального
зміцнення
обороноздатності
Української
держави
та
реформування її Збройних Сил.. Для вирышення питань в цьому
аспекті у 2014-2015 роках до Офісу зв’язку НАТО в Україні
було направлено 9 радників в оборонній сфері в цілях дорадчої
допомоги у підготовці нової Стратегії національної безпеки
України; проведення комплексного огляду сектору безпеки і
оборони України; впровадження стандартів НАТО у військовій
сфері, у якій згідно з Коаліційною угодою в рамках реформи
ЗСУ передбачається
поступовий, до 2019 року, перехід на
стандарти НАТО (STANAG), що дозволить нашій державі у
майбутньому відповідати
критеріям, необхідним для
приєднання до НАТО.
Для України стратегічне партнерство з НАТО є
невід’ємною складовою євроінтеграційного курсу, оскільки
доповнює процес внутрішньодержавних перетворень у
контексті імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з
однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами –
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членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16
вересня 2014 року, реалізації Стратегії сталого розвитку
«Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12
січня 2015 року № 5, важливими реформами оборонного та
безпекового секторів, оборонно-промислового комплексу та
національних Збройних Сил. Це дасть змогу зробити процес
інтеграції України в європейську та євроатлантичну спільноту
комплексним і всеохоплюючим.ча
Взагалі в українському суспільстві збільшується
суспільна підтримка курсу на членство України в НАТО, яка за
різними даними становить 40-50%. Ставлення населення
України до НАТО стало одним із найбільш яскравих прикладів
кардинальних зрушень у громадській думці українців. Такого
висновку дійшли соціологи фонду «Демократичні ініціативи» та
Центру Разумкова, проаналізувавши громадські настрої в
Україні щодо членства в Північноатлантичному альянсі. Так,
згідно з результатами соціологічного опитування, симпатики
членства України в НАТО були в абсолютній меншості аж до
2014 року. При цьому з 2005 по 2012 роки кількість тих, хто
проголосував би «за» приєднання до НАТО, коливалося в межах
15-32%. Перший «стрибок» був зафіксований у червні 2014
року — з 15% (квітень 2012 року) до 45% — «за», а ось
супротивників, навпаки, зменшилося майже вдвічі — з 62% до
36% відповідно. У липні 2015 року цей розрив на користь
прихильників вступу до НАТО став ще
більшим : на
референдумі 64% населення сказали б Альянсу «так».
Таким чином, аналізуючи усе викладене, можна зробити
висновок, що НАТО на сьогодні залишається єдиною потужною
міжнародною структурою, здатною реально гарантувати
безпеку своїх членів. Вона виконує цю функцію з 1949 року і
вже переконливо довела свою життєздатність. Для України
членство в НАТО матиме глибоке цивілізаційне значення, адже
входження до Альянсу означає для нас приєднання до сім’ї
націй, що мають спільні демократичні цінності, які цілком
поділяє український народ. Національним інтересам України
відповідає взаємодія з країнами-членами НАТО у боротьбі
проти міжнародного тероризму, розповсюдження зброї
масового знищення, нелегального обігу наркотиків, торгівлі
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людьми, в питаннях захисту навколишнього середовища,
становлення громадянського суспільства тощо.
Губенко А.О., курсант ННІ №3
НАВС
ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ
Актуальність обраної теми полягає у тому, що
встановлення питання суб'єкта злочину займає одне з
центральних місць у кримінальному праві. Для його вирішення
необхідно встановити осудність особи, тобто можливість
притягнення її до кримінальної відповідальності. Якщо особа
визнається неосудною, то, відповідно немає і суб'єкта злочину.
Законом передбачено, щодо таких осіб застосовують примусові
заходи медичного характеру, а вже потім її можна притягнути
до відповідальності за правопорушення.
Метою застосування примусових заходів медичного
характеру є — «обов'язкове лікування, а також запобігання
вчиненню суспільно небезпечних діянь» з боку особи, яка
страждає на психічну хворобу, що становить небезпеку для
хворого та інших осіб. Обов'язковість лікування — це
застосування до психічно хворого необхідних лікувальних
засобів, фізіотерапевтичних методів та інших видів терапії.
Запобігання вчиненню суспільне небезпечних діянь полягає в
такому впливі примусового лікування на особу, яка страждає на
психічну хворобу, що позбавляє її можливості знову вчиняти
такі дії.
Примусовими заходами медичного характеру є надання
амбулаторної психологічної підготовки, поміщення особи, яка
вчинила суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки
діяння, передбаченого Особливою частиною кримінального
кодексу України в спеціальний лікувальний заклад з метою її
обов'язкового лікування, а також запобігання вчиненню нею
суспільне небезпечних діянь (ст. 92 КК України).
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Примусові заходи медичного характеру здійснюються
лікувальними закладами органів охорони здоров'я. Суд,
визнавши необхідним призначити примусовий захід медичного
характеру, обирає його залежно від душевного захворювання
особи, характеру і ступеня суспільної небезпеки вчиненого нею
діяння.
Застосування заходів медичного характеру є правом, а не
обов'язком суду. Ці заходи можуть застосовуватись лише до
осіб, які вчинили передбачені законом діяння, що становлять
значну суспільну небезпеку. Самі ж особи з врахуванням
вчинених ними діянь і їх хворобливого стану, є суспільнонебезпечними. Заходи адміністративного стягнення щодо
неосудних осіб застосовуватись не можуть.
Застосування до душевнохворого примусових заходів
медичного характеру можливе лише при доведеності вчинення
ним суспільно-небезпечного діяння, що містить ознаки
конкретного злочину. При цьому не враховуються обставини,
які не мають безпосереднього відношення до розглядуваної
події (судимість особи, застосування до неї в минулому
примусових заходів медичного характеру, тощо). Визначаючи
вид примусового заходу медичного характеру, суд має
враховувати висновок судово-психіатричної експертизи про
характер душевного захворювання і заходи, які треба
застосовувати до хворої особи. Однак рекомендації експертів
для суду не є обов'язковими, оскільки вони встановлюють тип
психіатричної лікарні, виходячи лише з психічного стану
хворого, без урахування характеру вчиненого ним діяння, що не
належить до їх компетенції.
Види примусових заходів медичного характеру. У ст. 94
КК передбачено чотири види примусових заходів медичного
характеру:
1) надання амбулаторної психіатричної допомоги в
примусовому порядку;
2) госпіталізація до психіатричного закладу із звичайним
наглядом;
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3) госпіталізація до психіатричного закладу із посиленим
наглядом;
4) госпіталізація до психіатричного закладу із суворим
наглядом. Ці види психіатричних закладів різняться між собою
ступенем нагляду за поведінкою хворих і обмеженням такої
поведінки.
Така система примусових заходів медичного характеру
дає можливість суду обрати такий його вид, який відповідає
стану психічного захворювання людини, що вчинила суспільно
небезпечне діяння, а під час здійснення примусового лікування
змінювати вид психіатричного закладу (послабляючи або
посилюючи нагляд), залежно від психічного стану такої людини
(зменшення або зростання небезпечності психічно хворого).
Ст.93 КК передбачає осіб щодо яких можуть бути застосовані
заходи медичного характеру. Це такі особи, що вчинили
суспільно небезпечні діяння у стані неосудності та на підставі ч.
2 ст. 19 КК звільняються від кримінальної відповідальності. До
цієї категорії належать особи з наявністю у них під час вчинення
суспільно небезпечних діянь широкого спектру психічних
розладів (хронічні психічні захворювання, тимчасові розлади
психічної діяльності, недоумство, інші хворобливі стани
психіки), що позбавляли їх можливості усвідомлювати свої дії
чи керувати ними.
Застосування примусових заходів медичного характеру
можливе до осіб, які страждають на психічний розлад, через
який вони були не здатні повністю усвідомлювати свої дії та
керувати ними під час вчинення злочину, й тому, підпадаючи
під дію ст. 20 КК, судом були визнані обмежено осудними. Дії
таких осіб чітко визнаються злочином, який тягне покарання.
Виконання останнього може поєднуватись із застосуванням
примусових заходів медичного характеру, в чому їх принципова
відмінність від застосування таких заходів до осіб, указаних у
пунктах 1 і 3 ст. 93 КК
Примусове лікування – це кримінально-правовий захід
державного примусу, що застосовується судом поряд із
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призначеним покаранням до осіб, які вчинили злочини та мають
хворобу, що становить небезпеку для здоров я інших осіб, з
метою вилікування засуджених, профілактики цієї хвороби, а
також запобігання вчиненню останніми суспільно небезпечних
діянь.
Підставами застосування примусового лікування є
сукупність юридичного та медичного критеріїв: 1) наявність у
діянні винного ознак складу злочину;
2) наявність у особи хвороби, що становить небезпеку для
здоров'я інших осіб.
Примусове лікування може бути реалізовано судом за певних
умов, а саме:
1) медичний висновок про наявність у суб'єкта злочину хвороби,
що становить небезпеку для здоров'я інших осіб;
2) застосування до особи за вчинений нею злочин певного виду
покарання.
Відсутність підстав та умов для примусового лікування
автоматично виключає можливість його застосування.
Як відомо, існує цілий ряд принципів в кримінальному праві і
процесі, якими повинні керуватися особа, що проводить
дізнання, слідчий, прокуратура і суд.
Згідно з принципом встановлення об'єктивної істини всі
ці органи повинні повно, всебічно і об'єктивно дослідити
обставини справи з тим, щоб (відповідно до дійсності
встановити всі істотні, юридичне значущі факти, дати їм
справедливу правову оцінку і тим самим забезпечити правильне
вирішення справи.
Слід мати на увазі, що в реальному житті трапляються
випадки, коли особа, яка скоїла важкий злочин, хоче уникнути
відповідальності і використовуючи хитрощі, маскується тим, що
вона під час його скоєння перебувала в стані неосудності.
Тому органи дізнання, слідчий, прокуратура і суд
повинні повно і об'єктивно розглянути всі обставини справи для
встановлення істини.
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Аналог даними заходам існує і в законодавстві
зарубіжних країн. Вони позначені як заходи безпеки
(Кримінальний кодекс Польщі), заходи виправлення і безпеки
(КК ФРН), заходи безпеки, що передбачають позбавлення волі
(КК Іспанії), ізоляція дефективних правопорушників, примусове
лікування алкоголіків, соціальне відновлення наркоманів
(США).
Для законодавства зарубіжних країн характерний
інститут заходів виправлення і безпеки, що ширше, ніж інститут
примусових заходів медичного характеру, що існує в Російській
Федерації. Заходи безпеки в зарубіжних країнах включають в
себе також такі заходи, як превентивне ув'язнення,
превентивний заставу, заборона відвідувати питні заклади,
інформування про злочинців, керівний нагляд, позбавлення
водійських прав, заборона займатися певною професією і т.п.
В основі призначення різноманітних видів так званих
"заходів безпеки" лежить принцип відповідності, який
укладається відповідно призначається заходи виправлення і
безпеки скоєного особою або очікуваному від нього діяння і
ступеня виходить від нього небезпеки.
Якщо порівнювати мету примусових заходів медичного
характеру в Україні та мету тих самих заходів в інших країнах,
то можна зробити висновок ,що за своєю сутністю вони схожі. В
їх основі лежить саме лікування , а не покарання особи. У цьому
проявляється гуманність даних заходів. Бажання держави
забезпечити безпеку суспільства , шляхом ізолювання таких осіб
та унеможливлення вчинення ними нових суспільно
небезпечних діянь. Але дана мета повинна досягатися шляхом
який не порушує прав самих хворих, також повинно бути
виключене незаконне поміщення до лікувального закладу
психічно здорової особи. Спільним також є те , щодо яких осіб
застосовуються примусові заходи медичного характеру.
Кваліфікація хворих , обстеження особи на наявність психічної
хвороби майже однакова в усіх країнах.
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Дослідивши всі аспекти даної теми можна зробити
висновок, що Законодавство України по відношенню до осіб, які
вчинили суспільно небезпечне діяння в стані неосудності або
захворіли душевною хворобою після вчинення злочину,
переслідує тему забезпечити безпеку суспільства і передбачити
вчинення такими особами повторного діяння, а також
вилікувати хворого від його недугу.
Особи, які вчинили суспільно-небезпечні діяння в стані
неосудності не є суб‘єктами злочину. Вони не підлягають
кримінальній відповідальності і покаранню. До них можуть бути
застосовані лише примусові заходи медичного характеру.
Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка під
час вчинення небезпечного діяння була в стані неосудності,
тобто не могли усвідомлювати своїх дій, або керуватися ними в
стані душевної хвороби, тимчасового розладу душевної
діяльності, слабоумства чи іншого хворобливого стану.
Алкоголізм і наркоманія – найважливіші проблеми в
нашому суспільстві. Особа, яка вчинила злочин в стані
наркотичного чи алкогольного сп‘яніння, не звільняється від
кримінальної відповідальності, а навпаки, це обтяжуюча
обставина, але й є окремі випадки коли особа визначається
неосудною.
Примусове лікування та інші міри медичного характеру,
по своїм завданням відрізняються, так як їх застосування
переслідує двояку ціль. З однієї сторони це переважно медичні
заходи, які направлені на лікування психічного захворювання, а
з іншої вони мають на меті захист суспільства від соціально
небезпечних дій, які вчиняються особами, які не могли
усвідомлювати і керуватись своїми діями.
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Годун Д.В., курсан ННІ №3
НАВС
ОСОБЛИВОСТІ ПОКАРАНЬ ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ
ДО НЕПОВНОЛІТНІМ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ
ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН, ТА ПОРІВНЯЛЬНА
ХАРАКТЕРИСТИКА З УКРАЇНСЬКИМ
ЗАКОНОДАВСТВОМ
Порівняльний аналіз Українського законодавства із
законодавством зарубіжних країн має велике значення для
реформування та покращення нашого
кримінального
законодавства, що до покарання неповнолітніх. Для кращого
порівняльного аналізу законодавств буде окремо, та
безпосередньо тезисно зазначено спільні та відміні ознаки
законодавств.
Зокрема, питанням щодо особливостей застосування
покарань до неповнолітніх злочинців у різних аспектах були
присвячені праці Л. В. Багрій-Шахматова, М. І. Бажанова, А. М.
Бандурки, Н. Л. Березовської, С. В. Бородіна, І. М. Гальперіна,
В. О. Глушкова, В. К. Грищука, Н. О. Гуторової, Т. А.
Денисової, В. М. Дрьоміна, Г. І. Забрянського, І. І. Карпеця, Н.
Я. Ковтун, Є. Г. Ляхова, Е. Б. Мельника, В. О. Меркулової, Г. М.
Миньковського, Н. А. Мирошниченко, О. Є. Наташева, І. С.
Ноя, А. А. Піонтковського, А. Х. Степанюка, М. О. Стручкова,
В. М. Трубникова, М. Д. Шаргородського, М. І. Хавронюка, Н.
С. Юзікової та ін.
Порівняльна характеристика законодавства ФРН із
законодавством України.
Відмінні
ознаки Німецького і Українського
законодавства покарання неповнолітніх:
1.
Неможливо не зазначити той факт що в Німецькому
законодавстві сам КК меншою мірою регулює відповідальність
неповнолітні, цю функцію за його виконує спеціально
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відведений НПА, що конкретизує свій вплив тільки на дану
сферу врегулювання правовідносин.
2.
Відмінним також є поділ покарань для неповнолітніх
який так можна сказати для вітчизняного законодавства буде
трохи дивним тому що в цей перелік входять такі так скажемо
покарання як, примусові заходи виховного характеру, виправні
заходи, та покарання неповнолітніх.
3.
Незвичним є таке покарання як арешт на відміну від
вітчизняного законодавства арешттзастосовується у трьох
формах: арешт на вільний час, короткостроковий арешт,
тривалий арешт.
4.
Також значно зменшені строки арешту якщо за
вітчизняним законодавством строки арешту складають від
п’ятнадцяти до сорока п’яти діб, то за німецьким
законодавством максимальна межа не більше тижня і не менше
чотирьох тижнів.
5.
Також у Німецькому кримінальному законодавстві щодо
неповнолітніх існує така функція як відстрочка виконання
покарання не більше як на оди рік, суддя відстрочує виконання
покарання, якщо можна очікувати , що неповнолітній сприйняв
сам факт, визнання винним як попередження і змінить своє
життя і без впливу покарання під виховним впливом протягом
іспитового терміну.
6.
Також вагомим та очевидним фактом ювенальної
юстиції Німеччини є не помста і кара, а запобігання вчиненню
молоддю нових злочинів. Кримінальним законодавством ФРН
закріплюється в якості провідного принцип, насамперед,
виховного характеру покарань та інших наслідків вчинення
кримінального правопорушення, які застосовуються з метою
попередження
подальшого
негативного
розвитку
неповнолітнього.
Спільні ознаки Німецького і Українського законодавства
покарання неповнолітніх:
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1.
Важливим і невід’ємним фактом двох законодавств є те,
що неосудна є та особа яка при вчинені діяння ще не досягла
чотирнадцятирічного віку.
2.
Наступною спільною ознакою є те що в однієї і другої
сторони існують заходи виховного характеру, хоча в
Німецькому законодавстві вони значно ширші.
3.
Також спільним є те що системі покарань існують так
само арешт, і покарання у вигляді позбавлення волі
4.
Покарання у вигляді позбавлення волі не може
перевищувати десяти років.
Порівняльний
аналіз
законодавства
Японії
із
законодавством України.
Перейдемо спочатку до спільних ознак покарань
законодавств:
1.
Кримінальна відповідальність настає з набуванням
особою чотирнадцятирічного віку.
2.
В двох законодавствах можливе застосування до
неповнолітніх, заходів виховного характеру.
3.
Також важливою спільною рисою є поділ покарань для
неповнолітніх; серед яких відповідними є, штраф, арешт,
позбавлення волі.
Така мізерна кількість спільних ознак двох законодавств
говорить проте, що вони, за своїм змістом та кримінально
правовим покаранням кардинально різняться між собою.
Відміні ознаки Японського і Українського законодавства
покарань неповнолітніх:
1.
Знову ж таки сам КК Японії дає тільки вихідні начала
для
покарань
неповнолітніх,
а
саму
кримінальну
відповідальність регламентує «Закон про неповнолітніх»[3]
2.
Іще однією особливістю є те що справи неповнолітніх
правопорушників у віці від 14 до 20 років розглядаються
сімейним судом, але якщо суд на основі матеріалів справи й
даних дослідження визнає необхідним застосування до
неповнолітнього кримінально-правових заходів, то справа
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повертається прокуророві для підготовки до передачі до
кримінального суду.
3.
Також невід’ємним є той факт що виховні заходи
переважають над каральними.
4.
Також існує зовсім відміна система кримінальних
покарань
яка
складається
з:
малого
штрафу,
штрафу,позбавлення волі без примусової праці, кримінальний
арешт, позбавлення з примусовою працею.
5.
Також особливістю кримінальної системи Японії те що
до неповнолітнього правопорушника можливо застосувати таке
покарання як довічне позбавлення волі.
6.
Розширена система заходів виховного характеру.
Порівняльний
аналіз
Українського
законодавства
та
законодавство франції щодо покарань неповнолітніх
Спільні ознаки Українського та Французького законодавства,
щодо покарань неповнолітніх правопорушників:
1.
Існує система застосування виховних заходів до
неповнолітніх правопорушників.
2.
Відповідною також є система покарань, яка включає
себе, такі відповідні види покарань як тюремне увязнення,
штраф.
Така мізерність спільних ознак двох країн може
говорити лише про одне що наше законодавство не бере до
уваги досвіду зарубіжних країн, в регулюванні, питань покарань
неповнолітніх.
Відміні ознаки Українського та Французького
законодавства, щодо покарань неповнолітніх правопорушників:
1.
Головною відмінністю, законодавства франції є те що
система ювенальної юстиції у Франції характеризується
перевагою виховних заходів над каральними заходами;
2.
Існують спеціальні суди щодо ведення питань, щодо
покарань неповнолітніх;
3.
Також важливим є той факт, що сам КК Франції не
приділяє
уваги
питанню
регулювання
кримінальної
відповідальності неповнолітніх, отже для врегулювання
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кримінальної відповідальності неповнолітніх у французькому
кримінальному законодавстві діє спеціальний Ордонанс № 45174 від 2 лютого 1945 року « Про неповнолітніх
правопорушників».
4.
особливості покарання неповнолітніх залежить від їх
віку;
5.
Французьке кримінальне законодавство передбачає три
вікові групи:особи від 10 до 13 років, особи віком від 13 до 16
років, особи віком від 16 до 18 років;
6.
Також важливим є той факт що до перших двох вікових
можуть застосовуватись, заходи виховного характеру;
7.
форми та межі кримінального покарання для них
зазвичай залишається на розсуд суду;
8.
наявність нових видів покарань, Штрафо-дні, та правця в
суспільних інтересах.
9.
Міру та строки покарання суд встановлює на свій
розсуд, враховуючи тяжкість злочину та особу обвинуваченого а
також обставини вчинення злочину.
Порівняльний аналіз законодавства РФ із законодавством
України про покарання неповнолітніх.
Переходячи до аналізу та порівняння законодавства РФ
із законодавством України щодо покарань неповнолітніх як
знову ж зазначимо що ці два види законодавств певним чином
між собою навіть системою покарань, та строками призначення
покарань.
На відміну від аналізу попередніх країн в аналізі
законодавства РФ та України буде значно ширше висвітлено
спільні ознаки цих законодавств .
Спільні ознаки законодавства України і законодавства
РФ, що до покарань неповнолітніх:
1.
Питання кримінальної відповідальності неповнолітніх
регулюється Кримінальними Кодексами структура яких є
майже ідентичною.
2.
Кримінальна відповідальність неповнолітніх наступає з
чотирнадцятирічного віку.
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3.
Відносно відповідною також є система покарань яка
включає себе наступні ідентичні покарання: штраф, виправні
роботи, арешт, позбавлення волі на певний строк.
Хоча також в переліку покарань в законодавстві РФ є також і
інші види покарань, такі як, обов’язкові роботи, позбавлення
права займатися певною діяльністю.
4.Строки покарань у виді позбавлення волі, штрафу та
виправних робіт з ідентичними як у РФ так і в Україні.
Відміні ознаки законодавства РФ від законодавства України,
щодо покарань неповнолітніх:
1.
В системі покарань існує такий вид покарання як
обов’язкові роботи яке призначається від сорока доста
шістдесяти годин.
2.
На відміну від Українського законодавства в РФ такий
вид покарання як позбавлення права займатися певною
діяльністю відноситься до основних покарань.
3.
Арешт в законодавстві РФ призначається на строк від
1до 4 місяців, що в повному обсязі суперечить КК України
На завершення хотілося б зазначити те що Кримінальному
законодавству України бракує досвіду у формуванні
законодавства що до покарань неповнолітніх. Потрібно брати за
увагу досвід зарубіжних країн які у своїй діяльності досягли
великих успіхів у подолані злочинності серед неповнолітніх.
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Фільченко Ю.В., здобувач
магістратури НАВС
Науковий керівник: старший
науковий
співробітник
наукової лабораторії з проблем
забезпечення публічної безпеки
і порядку ННІ № 3 НАВС,
к.ю.н., с.н.с. Корж Є.М.
ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОЗВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ МВС
УКРАЇНИ
В умовах політичних та соціально-економічних
перетворень, ускладненням криміногенної обстановки та
проведенням антитерористичної операції на сході країни, все
більше громадян купують різні види зброї для забезпечення
власної безпеки. У зв’язку з цим, особливої актуальності
набуває питання створення ефективної системи нагляду з боку
держави за використанням предметів, матеріалів та речовин, які
становлять підвищену небезпеку для суспільства.
Постановою Верховної Ради України «Про право
власності на окремі види майна» від 17.06.1992 № 2471-XII
установлений спеціальний порядок набуття права власності
громадянами зокрема, на зброю та ін. види майна.
Згідно з Положення про дозвільну систему
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від
12.10.1992 № 576 дозвільна система – це особливий порядок
виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, обліку і
використання спеціально визначених предметів, матеріалів і
речовин, а також відкриття та функціонування окремих
підприємств, майстерень і лабораторій з метою охорони
інтересів держави та безпеки громадян.
Контроль за дотриманням посадовими особами
міністерств, інших центральних органів державної виконавчої
влади, підприємств, установ, організацій, господарських
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об'єднань і громадянами встановленого порядку виготовлення,
придбання, зберігання, обліку, перевезення і використання
предметів, матеріалів і речовин, відкриття та функціонування
підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється
дозвільна система, здійснюється безпосередньо МВС, а також
МОЗ, Мінекоресурсів і Держнаглядохоронпраці.
Відповідно до основних повноважень та покладених на
неї завдань Національна поліція України здійснює контроль за
дотриманням фізичними та юридичними особами спеціальних
правил та порядку зберігання і використання зброї, спеціальних
засобів індивідуального захисту та активної оборони,
боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів,
матеріалів та речовин, на які поширюється дозвільна система
органів внутрішніх справ.
Залежно від характеру порушення правил дозвільної
системи винні можуть притягатися до цивільно-правової,
дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної
відповідальності.
Цивільно-правова відповідальність настає за ті
порушення правил дозвільної системи, внаслідок яких заподіяно
шкоду життю, здоров’ю або майну громадян, майновим
інтересам організацій. Відповідно до ст. 440 Цивільного кодексу
України заподіяна шкода підлягає відшкодуванню в повному
обсязі особою, яка її заподіяла, якщо остання не доведе, що
шкоду заподіяно не з її вини. Виняток із цього правила
становить відповідальність організацій, які зобов’язані
відшкодувати шкоду, заподіяну з вини її працівників при
виконанні своїх трудових обов’язків.
Дисциплінарну відповідальність тягнуть порушення
правил дозвільної системи, пов’язані з невиконанням або
неналежним виконанням з вини працівника покладених на нього
трудових (службових) обов’язків, тобто, які визнаються
дисциплінарними проступками. Посадові особи певних
категорій підлягають дисциплінарній відповідальності також за
проступки, які хоча і не є порушеннями трудової дисципліни і
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службових обов’язків, але визнаються несумісними з гідністю і
призначенням цих осіб (зокрема, працівники правоохоронних
органів).
Матеріальна відповідальність настає за порушення
правил дозвільної системи, в результаті якого особою заподіяно
дійсну майнову шкоду підприємству, установі, організації, де
вона працює, і полягає в обов’язку повністю або частково
відшкодувати цю шкоду.
Адміністративна відповідальність настає за порушення
правил дозвільної системи, які Кодексом України про
адміністративні
правопорушення
визнаються
адміністративними проступками. Види таких проступків та
відповідальність за їх вчинення передбачені ст. ст. 94, 133, 190 195-6 КпАП України.
Заходи кримінальної відповідальності застосовуються в
судовому порядку за найбільш небезпечні порушення правил
дозвільної системи, які становлять склад злочину передбаченого
Кримінальним кодексом України.
Таким чином, можна зробити висновок, що дозвільна
система призначена для:
1.
попередження порушень правил придбання, зберігання,
обліку, перевезення, використання та знищення предметів і
речовин, на які встановлений особливий режим користування;
2.
попередження використання підконтрольних об’єктів і
предметів не за призначенням і зі злочинних цілях;
3.
перешкоджання викрадення, втрат і загублення
предметів і речовин, на які розповсюджується дозвільна
система;
4.
застосування до порушників порядку і правил дозвільної
системи передбачених законом заходів адміністративноправового впливу;
5.
здійснення взаємодії з іншими відомствами у сфері
наведення належного порядку на об’єктах дозвільної системи.
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Габінет О.С., курсант ННІ №3
НАВС
Науковий керівник: доцент
кафедри Курилін І.Р.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТАКТИКИ ДОПИТУ
Ця тема була обрана для дослідження слідчої дії - допит
з метою з'ясування актуального значення його при проведенні
попереднього
розслідування.
Завдання
попереднього
розслідування вирішуються за допомогою проведення слідчих
дій. Слідча дія являє собою первинний елемент кримінальнопроцесуальної діяльності, підпорядкований суворому правовому
регулюванню. Визначаються його сутність, завдання, умови,
підстави та порядок його проведення. До допиту пред'являються
вимоги, які мають суворо дотримуватися. До таких належать
обгрунтованість, законність та дотримання моральних
принципів і норм. Серед слідчих дій, передбачених
кримінально-процесуальним законодавством і спрямованих на
збирання, дослідження та перевірку доказів, одним з
найпоширеніших
є
допит.
Практично
по
кожному
кримінальному провадженню виникає необхідність допитати ту
чи іншу особу в якості свідка чи потерпілого, обвинуваченого
або підозрюваного. Нерідко допит протікає при активній або
пасивній протидії з боку допитуваного, що тягне за собою певну
напругу психіки як у допитуваного так і в особи що проводить
допит. За своїм характером допит - дія багатопланова, вона має
процесуальний,
організаційний,
криміналістичний,
психологічний і етичний аспекти. Вміле її застосування вимагає
не тільки знання закону, а й життєвого досвіду, вміння
розбиратися в психології допитуваного, творчого застосування
цих знань. Допит може виступати як самостійна процесуальна
дія;може бути засобом перевірки даних отриманих раніше під
час відбирання свідчень (застосування перехресного допиту);
служить
обов'язковою
умовою
проведення
інших
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слідчих(розшукових) дій,може передувати їх проведенню
(допит перед пред'явленням для впізнання, слідчим
експериментом); в якості елемента може входити слідча дія
(допит на місці для перевірки показань, перед обшуком і
оглядом місця події). У роботі досліджується криміналістична
сутність, завдання і види допиту; загальні тактичні положення
допиту; тактика допиту свідка, підозрюваного в умовах
конфліктної ситуації.
Проблема ефективності попереднього розслідування - це
проблема ефективності слідчих дій як процесуального способу
збирання, перевірки, оцінки та використання доказів.Не
дивлячись на вдаваний достаток інформації з даної теми, досить
важко відшукати літературу узагальнюючого характеру, що
дозволяє, не вдаючись до вивчення численних джерел, отримати
цікаву інформацію в доступному вигляді. Необхідно мати на
увазі, що певний відсоток слідчого апарату не мають навіть
середньої юридичної освіти, з чого можна зробити висновок, що
основна маса слідчих про криміналістичну такт-ику знають
лише з чуток і володіють тільки поверхневими знаннями. Тому
майже кожен третій слідчий відчуває гостру нестачу знань і тим
більше практики при проведенні окремих слідчих дій, а тим
більше при допиті обвинувачуваного, який вимагає великих
знань не тільки в галузі криміналістики, а й психології, логіки,
педагогіки та інших наук.
Вибравши дану тему для наукової роботи, мною не
ставиться мета на повне вирішення поставленого завдання, в ній
зроблена спроба систематизації і по можливості найбільш
повного розгляду проблемних моментів при тактиці допиту.
Проблема ефективності попереднього розслідування – це
проблема
ефективності
допиту
підозрюваного,
як
процесуального способу збирання, перевірки, оцінки та
використання доказів.
Підводячи підсумки наукового дослідження слід
акцентувати увагу на наступні положення теми:
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Допит є найбільш поширеним способом отримання
доказів. У той же час допит – одна з найбільш складних слідчих
(розшукових) дій, його проведення вимагає від слідчого високої
загальної та професійної культури, глибокого знання психології
людини.
Мета допиту полягає в отриманні повних і об’єктивно
відображуючи дійсність показань. Ці показання є джерелом
доказів, а фактичні дані, які в них містяться – доказами.
Процесуальний порядок допиту регламентується
нормами КПК України, дотримання яких є обов’язковим.
Недотримання процесуальних правил проведення допиту є
порушенням закону і тягне за собою недійсність проведеної дії
та недопустимість отриманих показань як джерела доказів.
М’яскалюк Є.А., курсант
ННІ №3 НАВС
Науковий керівник: доцент
кафедри Курилін І.Р.
ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
ГРОШОВИХ ЗНАКІВ
Гроші, вилучені через підозру, що вони є підробками, на початковому етапі розслідування доволі часто єдині об'єкти,
досліджуючи котрі можна вирішити питання щодо виявлення
ознак злочину. Вони становлять не лише майбутні джерела
доказів, а й об'єкти, від яких прямо залежить, буде порушена
кримінальна справа (якщо дослідження встановить, що це
підробки) чи ні (коли підозра не набуде підтвердження в процесі
дослідження). Підроблені гроші завжди є основними речовими
доказами в справах, пов'язаних з виготовленням і збутом
підроблених грошей.
Попереднє дослідження грошових знаків допомагає у
виявленні їхніх ознак і особливостей, визначаючи таким чином
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питання, що виносяться на вирішення експерта. Висновки
попереднього дослідження дуже важливі в оперативних цілях
під час провадження досудового слідства: вони допомагають
висунути обґрунтовані слідчі версії та грамотно спланувати
розслідування, своєчасно й тактично правильно здійснити
необхідні слідчі дії та оперативно-розшукові заходи. Інколи
попереднє дослідження надає можливість вирішити питання про
виготовлення грошового знака державними підприємствами, а
також встановити характерні ознаки певного способу
підроблення.
Експертиза грошей. Огляд і попереднє дослідження
грошових знаків можуть дати слідчому правильне пояснення
встановлених фактів ще до отримання висновків експерта, проте
таке пояснення не має сили доказу, хоч і надає інформацію,
необхідну для планування розслідування. Це сприяє вирішенню
питання щодо доцільності провадження криміналістичної
експертизи та винесення постанови про її призначення, а також
добору необхідних матеріалів.
Досить
вдало
визначили
завдання
технікокриміналістичного
дослідження
документів,
складовою
частиною яких є дослідження паперових грошей, автори
посібника "Експертизи у судовій практиці": «Задачею
експертизи реквізитів і матеріалів документів є встановлення на
основі використання спеціальних знань у галузі технікокриміналістичного дослідження документів фактичних даних,
пов'язаних із виготовленням документів, а також ототожненням
використаних для їх виготовлення матеріалів і засобів».
Об'єктами такої експертизи є гроші, а також матеріали й
технічні засоби, за допомогою яких вони виготовлялися. Рівень
експертного дослідження, строки його проведення й отримані
результати в більшості випадків залежать від підготовки
матеріалів для експертизи. Для направлення на експертизу
об'єкти дослідження повинні бути упаковані окремо один від
одного, найкраще в поліетиленові пакети. До проведення
експертного дослідження з ними не повинні проводитися ніякі
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дії (розгладжування, складання та ін.), не допускається
нанесення на об'єкти жодних позначок.
Основні завдання криміналістичного дослідження
підроблених грошових знаків:
встановлення способу виготовлення чи підроблення;
визначення властивостей матеріалів і характеристик приладдя,
що використовувалося для їх виготовлення;
встановлення родової (видової) належності матеріалів
підроблених грошових знаків і поданих для дослідження
зразків;
визначення джерела походження грошових знаків, яке
визначається сукупністю технічних засобів, матеріалів,
технічних прийомів і навичок виготовлювача, що позначалися
на вилучених підроблених грошах та забезпечують
виготовлення групи підроблених грошових знаків з певним
комплексом характерних ознак;
встановлення виготовлювача підроблених грошових знаків.
Для вирішення низки експертних завдань при технікокриміналістич-ному дослідженні грошових знаків потрібним є
комплексне
їх
вивчення
із
застосуванням
методів
криміналістичного документування, дослідження матеріалів
грошових знаків спеціальними методами судової хімії, судової
фізики та ін.
Для успішного розв'язання поставлених питань
експертові необхідні знання властивостей і технологій
виготовлення справжніх грошових знаків та ознак їх
підроблення, а також додаткові спеціальні знання - про
властивості й технологію виготовлення документів (паперу,
фарби, клею тощо), які регламентуються державними
стандартами й іншими нормативами. Для виконання експертиз
грошових знаків залучаються спеціалісти в галузі традиційної
криміналістики, поліграфії, хімії, мікроскопії, котрі мають
спеціальну підготовку та досвід проведення таких досліджень.
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Кінцевий етап готування та призначення експертизи направлення постанови про її призначення, а також матеріалів
до експертної установи.
Робота слідчого з готування та призначення технікокриміналістичної експертизи грошових знаків не обмежується
направленням постанови й об'єктів на дослідження. З метою
отримати більш повні та всебічні відповіді на поставлені
запитання слідчий має підтримувати постійний контакт з
експертом.
Форма грошей як засобу платежу змінювалась у міру
розвитку суспільства, товарно-грошових відносин.
Способи
виготовлення
підроблених
грошей
удосконалювалися залежно від удосконалення форми грошей.
На кваліфікацію дій особи, що виготовляє підроблені
гроші, впливають способи виготовлення справжніх грошей.
Протягом останнього століття вчені-юристи в галузі
криміналістики, кримінального права й оперативно-розшукової
діяльності постійно розробляли й удосконалювали методики
розслідування цієї категорії злочинів. Особливістю цих методик
є те, що зважаючи на специфіку досліджуваного злочину, для
його розслідування особливе значення має необхідність
якнайтіснішого контакту між оперативним працівником,
слідчим і фахівцем-криміналістом. Усе це передбачає
використання як гласних, так і негласних засобів та методів.
Структуру розслідування виготовлення та збуту
підроблених грошей:
реагування на привід до порушення кримінальної справи перевірка інформації, що надійшла, про виявлення підроблених
грошей, певну особу, яка займається їх виготовленням, збутом
або транспортуванням;
проведення початкових слідчих дій і оперативно-розшукових
заходів, спрямованих на встановлення: обставин виготовлення
та збуту підроблених грошей; злочинців і їхніх спільників;
свідків; фактів виявлення аналогічних грошей тощо (діяльність
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підпорядкована основній меті -встановленню та викриттю
збувальника, виготовлювача);
проведення подальшого розслідування й оперативнорозшукових заходів, виявлення всіх учасників виготовлення,
збуту та транспортування, решти обставин, що впливають на
ступінь вини й характеризують особу злочинця, визначення
причин і умов, які сприяють (-ли) вчиненню злочину, та ін.;
завершення розслідування та складання обвинувального
висновку.
Зміст плану розслідування злочинів, пов'язаних з
виготовленням і збутом підроблених грошей, насамперед,
визначається фактичним матеріалом, який мають слідчий і
оперативний працівник до початку чи на конкретний момент
розслідування. Його зміст значною мірою залежить від того, що
було підставою до порушення кримінальної справи та початку
розслідування - виявлення підроблених грошей, факт їх збуту чи
реалізація оперативних матеріалів. Нерідко початкові слідчі дії
та оперативно-розшукові заходи провадять одні працівники, а
потім справа передається за підслідністю або територіальністю
іншому органові.
Головко Р.Г., курсант ННІ №3
НАВС
Науковий керівник: доцент,
кандидат юридичних наук
Курилін І.Р.
ТАКТИКА ОГЛЯДУ КОМП'ЮТЕРНИХ ОБ'ЄКТІВ
В часи високого розвитку комп’ютерних технологій ,
правоохоронні органи все частіше стикаються з необхідністю
огляду комп'ютерної техніки та інформації, яка міститься в ній
або на окремих носіях .
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В якості об'єкта цієї слідчої дії комп'ютерна техніка та
комп'ютерна інформація виступають як:
а) предмет традиційних злочинних посягань (наприклад,
крадіжки). Найчастіше в цих випадках тактичних особливостей
огляд не має, тому застосовується різновид слідчого огляду
предмета;
б) як знаряддя вчинення злочинів, як традиційних (наприклад,
шахрайства), так і злочинів у сфері комп'ютерної інформації. У
таких випадках інші комп'ютери є «потерпілими» від проведеної
«комп'ютерної атаки» (наприклад, в результаті впроваджених в
них вірусів типу «троянського коня» дозволяють заволодівати
наявною в них інформацією і використовувати її в своїх цілях).
в) як об'єкт, що містить у собі базу інформаційних даних, які
мають або можуть мати відношення до розслідуваного злочину.
Справа в тому, що вже в даний час бухгалтерський облік
в більшості підприємств, установ, інших господарюючих
суб'єктів ведеться на безпаперовій, комп'ютерній основі;
відображені таким чином дані також стають предметом
злочинних посягань, які можуть представляти інтерес для
розслідування;
г) особи, які мають в особистому або службовому
розпорядженні комп'ютерну техніку, нерідко використовують її
в якості свого роду щоденника, телефонної книжки або для
ведення переговорів в мережі Інтернет по електронній пошті.
92% з числа опитаних програмістів вважають, що на сучасному
рівні розвитку обчислювальної техніки без участі професіонала
знайти «заховану» в комп'ютері інформацію без ризику
знищення важко, деякі вважають, що це неможливо.
У той же час, залучивши спеціаліста, слідчому необхідно
переконатися в його компетентності. Незважаючи на поширену
протилежну думку, загального поняття «фахівець з
комп'ютерної техніки» не існує, то можна говорити лише про те,
що є фахівець, компетентний в конкретних комп'ютерних
системах. Які б випадки не траплялись, обов’язково при
розгляді таких справ, незважаючи на характер злочину,
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необхідний профіль знань конкретного фахівця по даній темі.
Звернемо також увагу, що, як вже згадувалося раніше, в якості
понятих для участі в огляді цих об'єктів слід залучати людей,
обізнаних в комп'ютерній техніці.
Після прибуття на місце огляду слідчому слід почати з
заборони доступу до засобів обчислювальної техніки всім
особам, які працюють на об'єкті. Вжити заходів до виявлення та
вилучення слідів рук, що залишилися на засувках дисководів,
кнопки включення живлення, ділянках корпусу близько гвинтів
кріплення кришки корпусу, клавіші клавіатури і миші, роз'єми
портів і мережевих плат, а також на кнопках друкованих
пристроїв. В цих місцях зазвичай залишаються сліди рук
злочинців. Крім того, не можна виключати можливості доступу
в приміщення, де знаходиться комп'ютерна техніка та
інформація, сторонніми особами шляхом злому, підбору ключів,
в тому числі паролі до електронних замків, на яких також
можуть залишитися сліди. При огляді кабельних мережевих
з'єднань потрібно переконатися в їх цілісності, відсутності слідів
підключення нештатної апаратури.
Якщо в ході огляду і вилучення комп'ютерної техніки
виникає необхідність включення комп'ютера, його запуск
необхідно здійснювати з заздалегідь підготовленого носія,
виключивши тим самим запуск програм користувача.
У протоколі огляду повинно бути відображено:
♦ кількість і схема розташування робочих місць, порядок
розміщення комп'ютерного обладнання і місць зберігання
машинних носіїв інформації;
♦ місце розташування даного приміщення у будівлі установи,
наявність охоронної сигналізації, стан віконних і дверних
прорізів;
♦положення перемикачів на блоках і пристроях;
♦ наявність і стан всіх позначок, пломб, знаків і наклейок
(інвентарних номерів);
♦ стан індикаторних ламп і зміст інформації, що висвітлюється
на моніторі;
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♦ наявність і зміст записів, що відносяться до роботи
комп'ютерної техніки (уних можуть виявитися відомості про
процедури входу-виходу в комп'ютерну систему, паролі доступу
тощо;
♦ наявність всередині комп'ютерної техніки нештатної
апаратури і різних пристроїв;
♦ сліди порушення апаратної системи захисту інформації та інші
ознаки впливу на техніку;
♦ місце виявлення кожного носія комп'ютерної інформації,
характер його зберігання (конверти, спеціальний футляр-бокс
для зберігання комньютерних носіїв), , виробник і тип
комп'ютера, для якого призначений виявлений носій, характерні
ознаки (стан засобів захисту від стирання, подряпини,
гравіювання, різні пошкодження тощо) .
В доповнення до протоколу, крім складання схеми
розташування комп'ютерів і периферійних пристроїв в
приміщенні і з'єднання комп'ютерів у мережі, за допомогою
відео - чи фотозйомки рекомендується зафіксувати інформацію
на екрані монітора, індикаторних панелях, положення
перемикачів і стан індикаторних ламп всіх пристроїв
комп'ютерної системи, про що зробити відповідні записи в
протоколі.
Носії інформації, що має відношення до розслідуваної
події, можуть бути вилучені в ході огляду з дотриманням
встановленого законом порядку.
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Лютий Д.С., Пятковська А.О.
курсанти ННІ № 3 НАВС
Науковий керівник: доцент
кафедри організації охорони
громадського порядку, к.ю.н.,
доцент Фещенко Л.О.
ЮВЕНАЛЬНА ПРЕВЕНЦІЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
Кризові процеси, що відбуваються в соціальноекономічній сфері, призвели до збільшення кількості
правопорушень, які вчиняються неповнолітніми та за їх участі,
випадків втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.
Викликає
занепокоєння
також
поширення
дитячої
бездоглядності і безпритульності, що відбувається, зокрема,
через зменшення кількості позашкільних гуртків і секцій.
Так, у 2014 році було скоєно 1845910 адміністративних
правопорушень, з них 19933 було вчинено неповнолітніми, що
становить 1,1% від загальної кількості правопорушень, в 2015
році загалом було скоєно 1262798 правопорушень, із них 15678
було вчинено особами від 16 до 18 років, що становить 1,2% від
загальної кількості. У період з січня по лютий місяці 2016 року
було виявлено 270 неповнолітніх осіб, які вчинили кримінальне
правопорушення.
Громадяни України сподіваються, що реформування
правоохоронної системи, переформатування її доктрини з
каральної на превентивну, дозволить, в тому числі, мінімізувати
прояви девіантної поведінки неповнолітніх осіб. Важливим
кроком у цьому напрямку є введення управління ювенальної
превенції у департамент превентивної діяльності Національної
поліції.
Превентивні
заходи
щодо
неповнолітніх,
що
здійснюється органами Національної поліції, охоплюють
широкий комплекс різноманітних за характером заходів,
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безпосередньо спрямованих на ліквідацію протиправної
поведінки неповнолітніх. Об'єктами профілактичного впливу є
криміногенні фактори, що детермінують формування особи
молодих злочинців, ситуації, які обумовлюють правопорушення,
полегшують їх скоєння.
Особливості превентивних заходів щодо неповнолітніх,
визначається низкою обставин. Вони є найбільш дієвим засобом
боротьби зі злочинністю, насамперед тому, що забезпечують
виявлення і нейтралізацію її причин. Значною мірою це попередження самої можливості вчинення злочинів. У процесі
профілактики криміногенні фактори можуть піддаватися впливу
тоді, коли вони ще не набрали сили і через це їх легше можна
усунути
Серед ключових чинників ризику щодо можливості
скоєння злочинів неповнолітніми можна назвати такі:
- недостатній рівень правосвідомості та правових знань;
- проблеми в організації системи дозвілля; вживання
алкогольних та наркотичних речовин;
- низький рівень правових знань батьків та недостатня увага з
їхнього боку до виховання, тощо.
Корисною новацією у справі усунення причин і умов, що
сприяють вчиненню правопорушень неповнолітніми стало
введення в 2013 році адміністративної відповідальності за
порушення порядку перебування дітей у закладах, у яких
провадиться діяльність у сферах розваг, або закладах
громадського харчування, що передбачена ст.180-1 КУпАП.
Але, наприклад, у 2014 – 2015 роках не виявлено такого
жодного правопорушення. Тобто «de iure» ця стаття існує, а «de
facto» стаття не працює.
На нашу думку, превентивні заходи для забезпечення
дієвості цієї статті на практиці повинні застосовуватися
працівниками
Департаменту
превентивної
діяльності
Національної поліції України. Наприклад, дільничний офіцер
поліції повинен робити вечірній обхід по закладам, у яких
провадиться діяльність у сферах розваг, або закладах
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громадського харчування для виявлення неповнолітніх у нічний
час в таких закладах, інформувати власників таких закладів про
обов’язок вжиття заходів для недопущення у такі заклади з
двадцять другої години до шостої години дітей до 16 років без
супроводження принаймні одного з батьків чи іншого законного
представника дитини або особи, яка її супроводжує і несе за неї
персональну відповідальність.
Це, безумовно, сприятиме усуненню важливої причини
дитячої девіантної поведінки.
Будаква А.А., курсант ННІ №3
НАВС
Науковий керівник: доцент
кафедри організації охорони
громадського порядку к.ю.н.,
Фещенко Л.О.
ПОНЯТТЯ «ПУБЛІЧНИЙ ПОРЯДОК» ЯК НОВАЦІЯ
УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО
РЕГЛАМЕНТУЄ ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
В правозастосовній практиці та юридичній доктрині
немає однозначного підходу до визначення змісту публічного
порядку. Серед науковців також відсутня єдина позиція щодо
того, чи все ж визначення поняття та змісту публічного порядку,
і зокрема, підстав, що зумовлюють неможливість виконання
судового рішення в іноземній державі, слід передбачати в
національному законодавстві, на рівні міжнародних договорів
чи, навпаки, такий перелік повинен бути невиключний,
зважаючи на об’єктивну неможливість передбачити всі можливі
форми порушення публічного порядку, а суди повинні
керуватися існуючою правозастосовною практикою.
У науковій літературі доволі часто можна знайти
формулювання, що публічний порядок є відображенням
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фундаментальних суспільних принципів у моральному,
релігійному, економічному, політичному та правовому
середовищі.
У статті 1 ЗУ «Про Національну поліцію» вказано:
Національна поліція України - це центральний орган виконавчої
влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони
прав і свобод людини , протидії злочинності, підтримання
публічної безпеки і порядку. Далі у статті 2 вказаного Закону
однією із функцій поліції визначається здійснення охорони та
забезпечення публічної безпеки. Але самого визначення
«публічної безпеки і порядку» не вказано. Визначення
«громадська безпека і правопорядок» було замінено на більш
проєвропейске і відоме в міжнародному праві визначення
«публічної безпеки і порядку» .
Забезпечення публічної безпеки та порядку покладено не
тільки на патрульну поліцію, але й на інщі підрозділи які
знаходяться у складі поліції: кримінальна поліція, органи
досудового розслідування, поліція охорони, спеціальна поліція
та поліція особливого призначення. Але саме працівники
патрульної поліції під час виконання своїх службових обов’язків
безперервно контактують з населенням та суб’єктами
забезпечення охорони публічної безпеки і порядку.
Для ефективного виконання своїх службових обов’язків
працівник поліції повинен чітко розуміти покладені на нього
завдання. Тільки в цьому випадку його діяльність буде
здійснюватися відповідно до чинного законодавства та
виконуватися у повному обсязі. Необхідно передбачити
офіційне тлумачення термінів «публічний порядок» та
«публічна безпека». Якщо звернутися до словника іншомовних
слів, то в перекладі з латинської «публічний» (publicus) –
означає відкритий, гласний, суспільний. З’єднавши поняття
«громадського порядку» та «публічності», можна отримати
симбіоз термінів, який не буде мати офіційного тлумачення, а
тільки суб’єктивний погляд.
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У юридичній літературі, завдяки науковій діяльності
О.М. Бандурки, І.П. Голосніченка, М.В. Лошицького,
Ю.О. Небеського, А.М. Подоляки та інших вчених поняття
«громадський порядок» та «громадська безпека» набули
наукового змісту, однак процес подальшого наукового змісту,
подальшого наукового осмислення цих термінів не можна
вважати завершеним. Отже, наведене вище свідчить про
значущість понять «громадський порядок» та «громадська
безпека» для держави і суспільства в цілому, адже їх належне
забезпечення є гарантією спокою у державі. Тому введення у
законодавства терміну «публічний порядок» потребує його
наукового визначення та нормативного закріплення, адже
відсутність офіційного визначення цього поняття може
негативно вплинути на законність правозастосування.
В умовах глобалізації та уніфікації законодавства
європейських країн, європейської інтеграції України слід
дослідити зарубіжний досвід з цього питання.
Отже, публічна безпека та порядок охороняється
державою, громадськими формуваннями та безпосередньо
громадянами. В основу державних гарантій дотримання
загальнообов’язкових правил поведінки покладено кримінальну
та адміністративну відповідальність . Але самого визначення
публічний порядок і безпека в Українському законодавстві
немає. Зазначена проблема має інтернаціональний характер,
оскільки в міжнародній науці і досі немає чіткої позиції щодо
того, чи доцільна надмірна деталізація поняття “публічний
порядок”, і якщо так – то у якій формі.
Крім того, слід розмежовувати окремі категорії
публічного порядку, а саме “транснаціональний публічний
порядок”, “міжнародний публічний порядок” та “національний
публічний порядок”, кожна з яких характеризується відмінним
змістом та джерелами регулювання, що зумовлює необхідність
їх глибшого наукового дослідження в національній правовій
думці як зокрема, так і в контексті транснаціонального
виконавчого процесу.
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Мельник О.М, курсант ННІ
№3 НАВС
Науковий керівник: старший
викладач кафедри організації
охорони громадського порядку
НАВС, к.ю.н. Чиж Ю.В.
ЗДІЙСНЕННЯ ДОЗВІЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
Дозвільне провадження слід розглядати як особливий
вид управлінської діяльності уповноважених державних органів.
Суб’єкт дозвільного провадження – певна структурно окреслена
спільнота людей та її представники, які мають державно-владні
повноваження у сфері дозвільного провадження. При цьому
необхідно розрізняти поняття “суб’єкт провадження” і “учасник
провадження”.
Поняття “учасники дозвільного провадження” включає в
себе суб’єктів дозвільного провадження, а також осіб та органи,
які ініціюють процес, діють з метою ведення процесу, здатні на
державно-владних засадах приймати рішення. Таким чином,
поняття “учасник провадження” є ширшим за поняття “суб’єкт
провадження”. Суб’єктами дозвільного провадження, відповідно
до чинного законодавства, є уповноважені на те державні
органи та органи місцевого самоврядування: органи виконавчої
влади, їх посадові особи, місцеві ради та їх виконавчі органи, а
також окремі громадські організації.
Переважна більшість суб’єктів дозвільного провадження
здійснює свої функції у відомчих рамках, що, безперечно, не
тільки ускладнює, але фактично унеможливлює створення чітко
врегульованої і цілком прозорої (як цемає бути в ідеалі в умовах
правової держави, з урахуванням принципів адміністративного
процесу і цілей дозвільної політики) системи реалізації
державної дозвільної політики.
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Від суб’єктно-об’єктного складу дозвільних відносин, а
також кінцевої мети видачі дозволів умовно можна виділити два
види дозвільного провадження: у випадку здійснення
дозвільного провадження з метою набуття легітимності певних
видівгосподарської діяльності, суб’єктів господарювання воно є
реєстраційно-ліцензійним
(реєстрація,
ліцензування,
сертифікація, видача торгового патенту); якщо кінцевою метою
є забезпечення громадського порядку, громадської безпеки,
доцільно виділити установчо-дозвільне провадження, яке
здійснюється органами внутрішніх справ, іншими органами
виконавчої влади та місцевого самоврядування.
До
установчо-дозвільного
провадження,
яке
здійснюється з метою забезпечення громадського порядку,
громадської безпеки, на нашу думку, належать провадження з
видачі дозволів на використання предметів та функціонування
об’єктів, дозвільну систему щодо яких здійснюють органи
внутрішніх справ (вогнепальної зброї, бойових припасів до неї,
газових пістолетів і револьверів та патронів до них, заряджених
речовинами сльозоточивої та дратівної дії, об’єктів
виготовлення і реалізації спеціальних засобів самооборони,
заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії,
холодної, пневматичної зброї, сховищ, складів і баз де вони
зберігаються, стрілецьких тирів і стрільбищ, мисливськоспортивних стендів, а також підприємств і майстерень з
виготовлення і ремонту вогнепальної та холодної зброї,
піротехнічних майстерень, магазинів, в яких здійснюється
продаж зброї та бойовихприпасів до неї, штемпельно-граверних
майстерень, печаток і штампів).
На даний час Законом України «Про Національну
поліцію» на органи поліції покладено здійснення перевірка
дотримання вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ
як превентивного поліцейського заходу. Здійснення даного
заходу безпосередньо покладено на органи Превентивної
діяльності Національної поліції.
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Кравченко Е.Е., курсант ННІ
НАВС
Науковий керівник: старший
викладач кафедри організації
охорони громадського порядку
НАВС, к.ю.н. Чиж Ю.В.
ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
Україна з перших років своєї незалежності почала
активно входити в сферу міжнародного співробітництва, одним
з елементів якого є спільні з іноземними державами дії по
боротьбі зі злочинністю.
Проблеми боротьби зі злочинними проявами не можуть
бути успішно розв’язані у межах однієї держави, оскільки
відкритість кордонів унаслідок демократичних процесів, що
відбуваються в країнах, які знаходилися раніше за “залізною
завісою”, сприяє поширенню транснаціональної злочинності.
Стаття 4 Закону України «Про Поліцію» визначає:
1. Взаємовідносини у сферах діяльності поліції з відповідними
органами інших держав та міжнародними організаціями
базуються на міжнародних договорах, а також на установчих
актах та правилах міжнародних організацій, членом яких є
Україна.
2. Поліцейські можуть направлятися до міжнародних
організацій, іноземних держав як представники поліції з метою
забезпечення координації співробітництва з питань, що
належать до повноважень поліції.
3. Поліцейські можуть залучатися до участі в міжнародних
операціях з підтримання миру і безпеки.
Отже,
створення
спеціальних
підрозділів
правоохоронних органів, основним напрямком діяльності яких є
міжнародне співробітництво в забезпеченні ефективної
боротьби зі злочинністю, стало нагальною необхідністю. Це
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зумовило створення в Україні Національного центрального
бюро Інтерполу, можливості якого використовуються
правоохоронними органами України для співробітництва з
Генеральним Секретаріатом Інтерполу і правоохоронними
органами зарубіжних держав у ході здійснення діяльності,
пов'язаної з попередженням, розкриттям і розслідуванням
злочинів, що мають транснаціональний характер чи виходять за
межі України.
Інтерпол – міжнародна організація кримінальної поліції,
створена для координації взаємодії правоохоронних органів
держав та здійснення спільних заходів щодо боротьби з
міжнародною злочинністю.
Ця організація фактично була заснована 1914 року на 1
Конгресі Кримінальної поліції в Монако. 7 вересня 1923 року на
2 Міжнародному конгресі Кримінальної Поліції в Австрії
створена Міжнародна комісія Кримінальної поліції (ІРС) з штабквартирою у Відні. У 1946 році в Брюсселі на черговій
конференції прийнятий перший статут Інтерполу, а його штабквартирою визначений Париж. 1956 року прийнято новий статут
Інтерполу.
Дослідження міжнародного співробітництва органів
внутрішніх справ України при розслідуванні злочинів, дає
можливість
зробити
наступні
висновки.
Міжнародне
співробітництво у галузі розслідування злочинів після
“відкриття” кордонів і орієнтації політики України на
входження до європейських структур стало необхідним і
важливим засобом боротьби зі злочинністю.
Ефективність такого співробітництва певною мірою
залежить від його правової регламентації в кримінальнопроцесуальному законодавстві України, а також в інших
нормативних актах, що регулюють правовідносини, які
виникають у сфері кримінального досудового і судового
провадження у разі вчинення злочину організованими
злочинними групами за участю іноземців, окремими іноземцями
на території України і громадянами України за її межами.
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При розслідуванні таких злочинів органи дізнання та
досудового слідства органів внутрішніх справ України мають
необхідність звертатися до відповідних компетентних органів
іноземних держав про надання правової допомоги у
кримінальних справах. З такими ж запитами до органів
внутрішніх справ України звертаються і їх колеги із зарубіжних
держав.
Правову основу міжнародного співробітництва слідчих
апаратів і кримінальної міліції органів внутрішніх справ
України з аналогічними органами зарубіжних країн становлять
міжнародно-правові документи та внутрішньодержавні акти.
Для забезпечення успішного та ефективного співробітництва
зазначених правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю
новий КПК України від 13 квітня 2012 року містить IX
«Міжнародне співробітництво під
час кримінального
провадження». Законодавець таким чином, надав можливість
зібрати і узгоджено вирішити в одному законі головні питання, з
якими зіштовхується практика в ході виявлення злочинів,
розшук і викриття винних у їх скоєнні осіб як на території
України, так і за кордоном.
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Липко І.В., курсант ННІ №3
НАВС
Науковий керівник: доцент
кафедри цивільного права і
процесу НАВС,
кандидат юридичних наук
А.В. Петровський
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ
ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ
УКРАЇНИ
Природно-заповідний фонд України є національним
надбанням народу України та невід’ємною частиною
Всесвітньої природної та культурної спадщини. Екологічні
системи та окремі об’єкти, що входять до їхнього складу,
забезпечують не тільки збереження унікальних природних
ландшафтів та біологічного різноманіття країни, а й сприяють
сталому екологічному розвитку навколишнього природного
середовища взагалі та уникненню дисбалансу в біоценозах.
Саме тому території та об’єкти природно-заповідного фонду
виступають ключовими елементами у національній екологічній
мережі.
До складу природно-заповідного фонду України входять
більш як 7600 територій та об'єктів загальною площею 3,2 млн
га, що становить 5,4 % загальної площі країни, та 402,5 тис. га у
межах акваторії Чорного моря. Серед зазначених територій 19
природних заповідників та чотири біосферних заповідники, 35
національних природних парків, 45 регіональних ландшафтних
парків, 793 заповідних урочища, 3078 пам'яток природи, 2729
заказників, 616 ботанічних, зоологічних садів, дендропарків та
парків – пам’яток садово-паркового мистецтва.
Незважаючи нате, що території природно-заповідного
фонду мають тенденцію до збільшення, їх частка в Україні є
недостатньою і продовжує залишатися значно меншою, ніж у
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більшості країн Європи, де площі, зайняті природнозаповідними територіями, становлять у середньому 15 %
території. Відповідно до Закону України «Про основні
принципи (стратегію) державної екологічної політики України
на період до 2020 року» саме поширення існуючих та створення
нових територій природно-заповідного фонду сприятиме
досягненню головної стратегічної мети – збалансованого
екологічного розвитку країни та припиненню процесів
деградації довкілля.
Території природно-заповідного фонду являють собою
певні екологічні природні системи, які утворювалися протягом
тривалого часу живими організмами та середовищем, в якому
вони існують, з тісним взаємозв’язком і взаємодією всіх
компонентів системи, що характеризуються унікальністю та
особливою екологічною цінністю.
Правове регулювання використання та охорони
територій та об’єктів природно-заповідного фонду України
здійснюється законами України «Про природно-заповідний
фонд України», «Про екологічну мережу України», «Про
охорону навколишнього природного середовища», Указами
Президента України «Про заходи щодо подальшого розвитку
природно-заповідного фонду», «Про невідкладні заходи щодо
забезпечення додержання законодавства в межах територій та
об’єктів природно-заповідного фонду України» та іншими
нормативно-правовими актами України.
Однією з головних екологічних проблем України є
руйнування природно-заповідного фонду. Щороку ситуація у
національних парках погіршується, а стан деяких з них, з
легкістю, можна назвати критичним.
Станом на 2015 рік, в Україні налічувалось понад 40
національних парків загальною площею більше 10000 км². Усі
вони розташовані у 12 областях та у АР Крим і охороняються
державою. Є навіть Закон «Про природно-заповідний фонд
України»,
який
забезпечує
ефективне
використання
національних природних парків, як частини природо185

заповідного фонду України. Однак, як це часто буває,
формально більшість територій ледь не в ідеальному стані,
насправді ж, екологи б’ть на сполох і говорять про їх масове
знищення.
Не зважаючи на те, що національні парки охороняються
державою та повинні бути під посиленим контролем, ця
територія завжди буде приваблювати бізнесменів, представників
влади, підприємців та навіть просто охочих підзаробити.
Регулярно в Україні виникають скандали з незаконними
забудовами в межах природних парків. Там провертають схеми,
які нібито дозволяють займатися промисловою діяльністю на
таких ділянках. Для прикладу, у 2014 році зчинився скандал
навколо НП «Білоозерський», що знаходиться у Київській та
Черкаській областях. У 2010 році замість лісового господарства
«Білоозерський» мали створити національний парк і відкрити
його для туристів. Офіційно це нібито зробили, однак наступні
три роки ця територія все ж залишалася закритою. А згодом там
знайшли амурських тигрів, приватний будинок та вертолітний
майданчик.
Реальний стан національних парків в Україні оцінити
дуже важко. Адже, коли активісти заявляють про їх
занедбаність, представники влади створюють рейтинги, згідно з
якими ці території ледь не в ідеальному стані. Влітку 2015 року
Дружиною охорони природи «Зубр» була проведена перевірка
охоронного режиму НП «Білобережжя Святослава», після якої
виявили, що це один з найгірших парків в плані охорони. Там
процвітає нерегульоване браконьєрство і некерований потік
туристів. Погоджуються з такими висновками і активісти, які
стверджують, що реальний стан парку вкрай критичний.
Аналогічна ситуація й у інших НП, де стабільно
фіксують нищення природи: незаконні рубки, браконьєрство
тощо. Крім того, багато природно-заповідних територій
зруйновано через бойові дії на Сході. У Донецькій та Луганській
області в результаті бойових дій практично зруйновано
території природних заповідників «Провальський степ»,
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«Станично-Луганське», «Крейдяна флора», великої частини
Національного природного парку «Святі гори», регіонального
ландшафтного парку «Донецький кряж».
Сьогодні оцінити збитки ніхто не береться. Однак,
налагоджувати ситуацію в інших областях також не планують.
Адже навіть перегляд закону про національні парки не поміж
перших.
Єдине, що може вплинути на збереження природних
національних парків і заповідних зон країни – небайдужість і
активність громадян, які, кожен у своєму регіоні, будуть їх
оберігати і захищати.
Чиж Ю.В., старший викладач
кафедри організації охорони
громадського порядку ННІ № 3
НАВС, кандидат юридичних
наук
СТАН РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
ТА ЙОГО ПЕРСПЕКТИВИ
Необхідність реформи правоохоронної системи України
визнається всіма зацікавленими сторонами: суспільством,
політиками, правоохоронцями. З 2014 року було зроблено низку
перших кроків до створення передумов здійснення цих
системних реформ, у т.ч. реформи органів внутрішніх справ
(міліції). Ентузіазм нової команди Міністерства внутрішніх
справ, активна участь громадськості, міжнародна допомога
додають оптимізму, але не гарантують успіху. Стратегія
розвитку органів внутрішніх справ України та Концепція
першочергових заходів реформування системи Міністерства
внутрішніх справ заслуговують на позитивну оцінку, однак їм
притаманні суттєві недоліки, що містять загрозу зриву
виконання та досягнення цілей.
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За роки незалежності міліція не лише не була
рефорована відповідно до засад демократії і верховенствава,
але й перетворилася на інструмент боротьби за політичні та
бізнесові інтереси, машину придушення суспільних протестів,
джерело корупційних прибутків персоналу правоохоронних
відомств.
На сьогоднішній час рівень довіри до всієї
правоохоронної системи держави, зокрема до ОВС, достатньо
низький, тому процес проведення реформування системи
відбувається повільно та великими перепонами. Потрібно
зазначити, що окрім протистоянь самої системи, реформа також
потребує значних додаткових ресурсів, які іноді в рази
перевищують витрати на поточну діяльність. Можна
констатувати, що першими суттєвими кроками у данному
напрямку є створення та функціонування підрозділів
патрульної поліції. Наступним нова система та структура
органів Національної поліції, яка передбачена прийнятим
Законом України «Про Національну поліцію». Відповідно цього
закону, Національна поліція України визначається як
центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству
шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії
злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.
Систему поліції складатимуть:
1) центральний орган управління поліцією;
2) територіальні органи поліції.
У складі поліції функціонуватимуть:
1) кримінальна поліція;
2) патрульна поліція;
3) органи досудового розслідування;
4) поліція охорони;
5) спеціальна поліція;
6) поліція особливого призначення.
Відтак, можемо спостерігати, у руслі реалізації реформи
усієї
правоохоронної системи, яка у дійсності наразі
відбувається доволі активно, і суттєві організаційно-правові
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зміни у структурі органів внутрішніх справ, що підкріплюється
прийняттям низки абсолютно нових системних нормативноправових актів на найвищому державному рівні.
На останок потрібно констатувати, що за процесами
реформування ОВС спостерігають не лише громадськість, якою
висвітлюються як позитивні, так і негативні сторони
перетворень в системі органів внутрішніх справ. Все більше
уваги у даному напрямку приділяється увага й науковцями.
Маємо погодитися з думкою Гулак О.В. та Головій Л.В.,
що будь-яка реформа, окрім голосного декларування має бути
спочатку глибоко та системно опрацьована. На прикладі
прийняття законів від 2 липня 2015 р. про системні зміни в
структурі та функціоналі органів внутрішніх справ маємо
констатувати певну поспішність та невиваженість, про які
свідчить те, що навіть і до часу набуття чинності цими
законами, щодо них вже, на найвищому державному рівні,
прийнято рішення про доопрацювання, а по певним позиціям –
навіть практичної неможливості втілення. Стримуючими
факторами є насамперед матеріальна складова та, окрім
заплямованих працівників,
відтоку великої кількості
практичних високоякісних професіоналів, що, коли йдеться про
певні суто професійні напрями правоохоронної діяльності є
неприпустимим.
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Костюк
Л.О.,
слухач
магістратури НАВС
Науковий керівник: старший
викладач кафедри організації
охорони громадського порядку
НАВС, кандидат юридичних
наук Чиж Ю.В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В ДІЯЛЬНОСТІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
Забезпечення прав і свобод людини визначає розвиток
більшості країн на шляху політичної демократії, економічного
прогресу та співробітництва, виступає одним із основних
завдань процесу реформування українського суспільства, що
набуває особливого значення в контексті європейської інтеграції
України.
Прагнення української держави стати повноправним
членом світового співтовариства спрямоване на зміщення
векторів діяльності правоохоронних органів, зокрема поліції, з
метою першочергового забезпечення ними національних
конституційних норм та світових стандартів дотримання прав і
свобод людини, в тому числі забезпечення прав затриманих і
взятих під варту осіб.
В рамках адаптації національного законодавства України
до законодавства Європейського Союзу Урядом нашої країни
прийнято низку нормативно-правових актів, які регламентують
співробітництво України з Європейським Союзом у сфері
правоохоронної діяльності. Співробітництво у сфері юстиції та
внутрішніх справ ґрунтується на положеннях Угоди про
партнерство і співробітництво, Стратегії та Програми інтеграції
України до ЄС, а також Спільної стратегії ЄС щодо України.
У той же час проблема дотримання та захисту прав і свобод
громадян України в ході правоохоронної діяльності повинна
мати певний фундамент, яким є захищеність та ступінь
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дотримання прав самих працівників ОВС. Досвід розвитку
поліцій країн Європи наглядно демонструє, що права людини та
ефективність стають пріоритетами поліцейської діяльності
тільки у разі.
Не випадково сучасна юридична наука і практика
приділяють максимальну увагу забезпеченню прав і свобод
людини на всіх рівнях і за допомогою різноманітних засобів.
Важливість дослідження цих питань обумовлена вимогами
Конституції України, де життя і здоров'я, честь і гідність,
недоторканність і безпека особи визнаються найвищою
соціальною цінністю. По своїй суті вони нормативно
формулюють ті умови і способи життєдіяльності людей, які
об'єктивно
необхідні
для
забезпечення
нормального
функціонування індивіда, суспільства і держави.
На сьогоднішній день пріоритетним у діяльності органів
поліції є забезпечення прав і свобод людини, їх відновлення. З
цією метою у ході проведення реформування органів внутрішніх
справ визначено на спрямованість у майбутній діяльності
поліцейського забезпечення прав громадян, взаємодія з
громадськість, перехід до нової оцінки діяльності – довіра
населення та якість при реагуванні на правопорушення.
Національна поліція України - це центральний орган
виконавчої влади, який служить суспільству шляхом
забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії
злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.
Статтею 2 Закону України «Про Національну поліцію»
передбачені завдання поліції є надання поліцейських послуг у
сферах, зокрема:
1) забезпечення публічної безпеки і порядку;
2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і
держави;
3) протидії злочинності;
4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги
особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або
внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.
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Як бачимо на законодавчому рівні було закріплено нові
підходи у діяльності працівників поліції, метою яких є саме
права і свободи людини та громадянина.
Відтак діяльність правоохоронного органу має
супроводжуватися лише дотриманням закону, підґрунтям
ефективності діяльності правоохоронця може бути тільки
високий рівень морально-правової культури, розвинута
правосвідомість, прагнення дотримуватися правових приписів,
продиктованих внутрішніми моральними переконаннями, а
також професіоналізм.
Кузьома
С.С.,
курсант
ННІ № 3 НАВС
Науковий керівник: старший
викладач кафедри організації
охорони громадського порядку
НАВС, кандидат юридичних
наук Чиж Ю.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС
ПОЛІЦЕЙСЬКОГО В УКРАЇНІ
Під адміністративно-правовим статусом працівників
Національної поліції України слід розуміти ієрархічне
положення останнього у системі органів публічної влади, яке
визначається сукупністю адміністративно-правових норм, що
закріплюють призначення, функції, організацію діяльності,
компетенцію та юридичну відповідальність посадових осіб, які
працюють у цих органах.
У свою чергу, до елементів адміністративно-правового
статусу працівників Національної поліції України доцільно
віднести: призначення, функції, організацію діяльності,
компетенцію та юридичну відповідальність посадових осіб, які
проходять службу у цих органах.
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Треба підкреслити той факт, що законодавець розділяє
повноваження на основні та додаткові. В свою чергу можна
виокремити основні повноваження, які поділяються на наступні
групи: контрольно-наглядові, охоронні та організаційні.
Контрольно-наглядові повноваження Національної поліції
України можна визначити як регламентовану адміністративнопроцесуальними нормами послідовну діяльність органів поліції
із забезпечення законності та дисципліни у правоохоронній
сфері.
Наступною групою повноважень є охоронні - це
комплекс дій що здійснюється поліцією, які спрямовані на
попередження правопорушень, та боротьбу з ними у межах, що
передбачені чинним законодавством України.
Найбільш широкою групою, що відноситься до основних
повноважень є організаційні: сукупність дій, які вчинює поліція
на підставі чинного законодавства України, що спрямовані на
зниження рівня злочинності та на забезпечення законних прав та
інтересів суспільства.
Наступною неменш значущою групою повноважень
Національної поліції є додаткові, виконання яких може бути
покладене на поліцію виключно законодавством України. Такі
повноваження поліції здебільшого пов’язані з інформаційними
ресурсами: вимагати від громадян і службових осіб, які
порушують громадський порядок, припинення правопорушень
та інших дій; перевіряти у громадян при достатній наявності
підозри у вчиненні ними правопорушень документи, що
посвідчують їх особу; викликати громадян або посадових
(службових осіб) у справах про злочини та у зв'язку з
матеріалами, що знаходяться в її провадженні; виявляти і вести
облік осіб, які підлягають профілактичному впливу на підставі
та в порядку, встановлених законодавством, виносити їм
офіційне застереження про неприпустимість протиправної
поведінки; формувати довідково-інформаційні, оперативнопошукові та криміналістичні обліки, а також здійснювати
інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-службової
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діяльності;
складати
протоколи
про
адміністративні
правопорушення, провадити особистий огляд, огляд речей,
вилучення речей і документів; проводити в порядку
провадження дізнання і за дорученням слідчих органів у
кримінальних справах обшуки, вилучення, допити та інші
процесуальні дії відповідно до кримінально-процесуального
законодавства; здійснювати на підставах і в порядку,
встановлених законом, гласні та негласні оперативно-розшукові
заходи, фото- кіно-, відеозйомку і звукозапис, прослухування
телефонних розмов з метою розкриття злочинів тощо.
Відповідно до зазначеного Закону поліцейський
наділений певними обов’язками, зокрема:
1) забезпечує безпеку громадян і громадський порядок;
2) виявляє, запобігає, припиняє та розкриває злочини, вживає з
цією метою оперативно-розшукових та профілактичних заходів,
передбачених законодавством;
3) припиняє адміністративні правопорушення і здійснює
провадження у справах про них;
4) виявляє причини й умови, що сприяють вчиненню
правопорушень, вживає в межах своєї компетенції заходів щодо
їх усунення; виявляє осіб, які готують злочини;
5) проводить профілактичну роботу серед осіб, схильних до
вчинення злочинів;
6) накладає та виконує в межах своєї компетенції
адміністративні стягнення тощо.
Відносно відповідальності працівника поліції необхідно
зазначити наступне. На сьогоднішній час законодавцем
назначені наступні види юридичної відповідальності, які
можуть застосовуватися до працівників Національної поліції
внаслідок
неналежного
виконання
свої
повноважень:
дисциплінарна, адміністративна, кримінальна та цивільноправова.
Крім того, відповідно Закону України «Про Національну
поліцію» передбачено заходи матеріального і соціального
забезпечення працівників Національної поліції, ураховуючи
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особливості характеру і режиму їх праці, яка пов'язана з
відповідальними службовими повноваженнями, підвищеними
фізичними та нервово-психологічними навантаженнями.
Татарчук
А.А.,
курсант
ННІ № 3 НАВС
Науковий керівник: старший
викладач кафедри організації
охорони громадського порядку
НАВС, кандидат юридичних
наук Чиж Ю.В.
АДМІНІСТРАТИВНИЙ НАГЛЯД ОРГАНІВ ПОЛІЦІЇ В
СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І
ПОРЯДКУ
Відповідно до ст. 23 Закону України «Про Національну
поліцію» поліція відповідно до покладених на неї завдань
вживає
заходів
з
метою
виявлення
кримінальних,
адміністративних
правопорушень;
припиняє
виявлені
кримінальні та адміністративні правопорушення; вживає
заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю
фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок
учинення кримінального, адміністративного правопорушення;
вживає заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку на
вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в
аеропортах, морських та річкових портах, інших публічних
місцях; регулює дорожній рух та здійснює контроль за
дотриманням Правил дорожнього руху його учасниками та за
правомірністю експлуатації транспортних засобів на вуличнодорожній мережі та інше.
З урахування широких завдань поліції в сфері охорони
публічного порядку та безпеки адміністративна діяльність
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посідає перше місце, так як є найбільш значною й великою за
обсягом.
Адміністративну діяльність органів поліції можна
визначити як специфічну, виконавчо-розпорядчу, підзаконну,
державно-владну діяльність з організації та здійснення охорони
громадського порядку, забезпечення громадської безпеки,
попередження й припинення злочинів та інших правопорушень.
Адміністративний нагляд — це здійснення спеціальними
державними структурами цільового спостереження за
дотриманням
виконавчо-розпорядчими
органами,
підприємствами, установами і організаціями та громадянами
правил, передбачених нормативними актами.
Адміністративний нагляд є самостійним, організаційноправовим засобом забезпечення законності в державному
управлінні і являє собою систематичний нагляд за точним і
неухильним дотриманням законів і актів, заснованих на законі,
здійснюваний органами управління стосовно підвідомчих їм
питань і спрямований на попередження, виявлення і припинення
порушень,
а
також
притягнення
порушників
до
відповідальності.
В цей час в якості об’єктів, безпека яких забезпечується
за допомогою адміністративного нагляду органів поліції, можна
назвати суспільні відносини в галузі:
охорони громадського порядку;
охорони власності;
безпеки дорожнього руху;
пожежної безпеки;
екологічної безпеки;
видачі дозволів на вчинення певних дій та ліцензійної
діяльності;
забезпечення прав громадян на свободу пересування і
вибору місця проживання тощо.
Адміністративний
нагляд
у
всіх
випадках
встановлюється в судовому засіданні одноосібне суддею
районного (міського) суду або за місцем дислокації виправно196

трудової установи, або за місцем проживання особи, щодо якої
встановлюється адміністративний нагляд.
Маємо зазначити, що основу змісту адміністративної
діяльності органів поліції складає як застосування примусових
заходів, так і належна організація охорони громадського
порядку, профілактика, попередження правопорушень. Цю
роботу органи поліції повинні здійснювати в межах правових
норм і своєї компетенції.
Адміністративний нагляд, який здійснюється органами
поліції - це систематичний нагляд за точним і неухильним
дотриманням посадовими особами та громадянами правил, що
регулюють публічну безпеку та порядок з метою попередження
і припинення порушень цих правил, а також виявлення
порушників і притягнення їх до встановленої законом
відповідальності (кримінальної чи адміністративної) або вжиття
до них заходів громадського впливу.
Лисенко О.С., курсант
ННІ № 3 НАВС
Науковий керівник: старший
викладач кафедри організації
охорони громадського порядку
НАВС, кандидат юридичних
наук Чиж Ю.В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОВС ЩОДО
ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї
Відповідно до статті 1 Закону України «Про
попередження насильства в сім’ї», насильство в сім’ї – будь-які
умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи
економічного спрямування одного члена сім’ї по відношенню до
іншого члена сім’ї, якщо ці дії порушують конституційні права і
свободи члена сім’ї як людини та громадянина і завдають йому
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моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному
здоров’ю.
Насильство в сім’ї була і залишається актуальною проблемою
сьогодення. Сім’я є по суті «мікросуспільством», члени якого
взаємодіють між собою на основі певних моральних правил та
етичних принципів і мають свої потреби та інтереси. Щоб сім’я
належним чином розвивалась і виконувала свої функції, серед
яких однієї із основних функцій є виховання дітей, вона
потребує підтримки з боку держави, яка в особі своїх органів
має сприяти нормальному розвитку інституту сім’ї та не
допускати різного роду порушень прав її учасників, в тому числі
і насильства в сім’ї.
Соціальні негаразди та низький соціально-економічний
рівень життя в країні негативно позначаються на більшій
частині його населення, і в свою чергу, на сім’ї. Об’єктивні
явища (безробіття, інфляція, яка приводить до росту цін та в
подальшому до матеріальної скрути тощо) та чинники
суб’єктивного характеру (роздратованість, агресивність тощо) в
кінцевому випадку призводять до вчинення насильства в сім’ї.
Таким чином, в сфері сімейних відносин намітилися і
прогресують негативні тенденції. Зростання насильства в сім’ї є
проблемою, яка потребує пошуків механізмів її вирішення.
Тому вирішення проблеми з подолання насильства в
сім’ї має бути однією з пріоритетних для держави, шляхом
спільних зусиль державних структур, правоохоронних органів,
громадських та міжнародних організацій, науковців та
експертів.
За вчинення насильства в сім’ї чинним законодавством
передбачено кримінальну, цивільно-правову та адміністративну
відповідальність.
Попередження насильства в сім’ї – система соціальних і
спеціальних заходів, спрямованих на усунення причин і умов,
які сприяють вчиненню насильства в сім’ї, припинення
насильства в сім’ї, яке готується або вже почалося, притягнення
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до відповідальності осіб, винних у вчиненні насильства в сім’ї, а
також медико-соціальна реабілітація жертв насильства в сім’ї.
Відповідно до чинного законодавства ці органи, в межах
своєї компетенції:
- виявляють причини і умови, що сприяють проявам насильства
в сім’ї, вживають у межах своїх повноважень заходів щодо їх
усунення;
- беруть на профілактичний облік осіб, схильних до вчинення
насильства в сім’ї, та проводять виховно-попереджувальну
роботу з ними;
- відвідують сім’ї, члени яких перебувають на профілактичному
обліку, за місцем їх проживання і проводять з ними
профілактичну роботу;
- виносять офіційні попередження членам сім’ї про
неприпустимість вчинення насильства в сім’ї;
- приймають та розглядають у межах своїх повноважень,
визначених законом, заяви і повідомлення про насильство в
сім’ї або про реальну загрозу його вчинення;
- вживають відповідних заходів щодо припинення насильства в
сім’ї, а також дій членів сім’ї, що направлені на виконання
реальної загрози вчинення насильства в сім’ї;
- повідомляють членів сім’ї, де виникає реальна загроза
вчинення насильства в сім’ї або де було вчинено насильство в
сім’ї, про права, заходи і послуги, якими вони можуть
скористатися;
- направляють жертв насильства в сім’ї до спеціалізованих
установ для осіб, які вчинили насильство в сім’ї, та жертв такого
насильства;
- виносять захисні приписи у випадках, передбачених Законом;
- контролюють виконання вимог захисних приписів;
- направляють осіб, які вчинили насильство в сім’ї, до кризових
центрів для проходження корекційної програми;
- взаємодіють із центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику з питань
попередження насильства в сім’ї, з органами опіки і піклування
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та спеціалізованими установами для осіб, які вчинили
насильство в сім’ї, та жертв такого насильства у питаннях
попередження насильства в сім’ї;
- надають інформацію з питань попередження насильства в сім’ї
на запит уповноважених органів;
- здійснюють інші повноваження щодо попередження
насильства в сім’ї, передбачені законом.
На нашу думку існує законодавчий недолік в аспекті
підстав вжиття заходів з боку працівників поліції оскільки в ЗУ
про попередження насильства в сім`ї не передбачено такої
підстави як «ініціатива працівника поліції при виявлені фактів
насильства в сім`ї». На даний час згода жертви для втручання
працівника поліції є обов`язковою.
Недостатньо ефективною є система санкцій, що
застосовуються до осіб, які вчиняють насильство в сім’ї.
Ознайомившись з іноземним досвідом боротьби з насильством в
сім'ї, на мою думку, національне законодавство потребує змін в
аспекті встановлення більш жорсткої відповідальності, за
вчинення насильства в сім'ї (за повторне вчинення насильства в
сім`ї та невиконання захисного припису). Також необхідно
посилити контроль на порушника, шляхом проведення планових
перевірок особи, спілкування з особою, яка зазнала насильства,
та за необхідності з іншими родичами та сусідами. Дані
перевірки будуть виконувати функцію контролю, попередження
або виявлення порушень прав членів сім'ї.
Як ми вважаємо механізм соціального захисту
потерпілих від насильства залишається недосконалим: не
вистачає відповідних закладів для надання допомоги потерпілим
та спеціально підготовлених фахівців у сфері запобігання
насильству, неефективною є система попередження випадків
насильства в сім'ї.
Практична сторона професійної підготовки працівників
соціальних служб та правоохоронних органів в аспекті
запобігання та боротьби з насильством в сім'ї на даний час, в
загальному, залишається на низькому рівні. Розглянувши
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іноземний досвід боротьби з насильством у сім'ї, можна
скористатись позитивним досвідом США й створити в Україні
спеціальні, обов’язкові, безкоштовні тренінги з попередження та
боротьби з насильством в сім’ї для поліцейських та працівників
соціальних служб, які фінансувалися б за рахунок державного
чи місцевого бюджету, задля підвищення професійного рівня
працівників та, в подальшому і ефективності їх роботи.
Побережна
О.О.,
слухач
магістратури ННІ № 3 НАВС
Науковий керівник: старший
викладач кафедри організації
охорони громадського порядку
НАВС, кандидат юридичних
наук Чиж Ю.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС
ПРАЦІВНИКА ПОЛІЦІЇ
ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЙОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Під адміністративно правовим статусом працівника
поліції слід розуміти ієрархічне положення останньої у системі
органів публічної влади, яке визначається сукупністю
адміністративно правових норм, що закріплюють призначення,
функції, організацію діяльності, компетенцію та юридичну
відповідальність посадових осіб, які працюють у цих органах.
Адміністративно-правовий статус працівника поліції
спирається на статус особи в суспільстві. Разом з тим для таких
суб’єктів права як працівник поліції і громадянин дані правові
інституції помітно розрізняються за своїми цілями, характером
зв’язків між елементами тощо. Перш за все, під час
регламентації юридичних статусів громадянина і особового
складу поліції законодавець повинен дотримуватися різних
принципів. Якщо для першого з них основною ідеєю є
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послідовне втілення загальнодозвільного принципу, то для
другого – встановлення і забезпечення суворо дозвільного
порядку, відповідно до якого поліцейські вправі вчиняти лише
такі дії, які безпосередньо передбачені нормою права.
Сучасне оновлення вітчизняної системи правоохоронних
органів як дієвих гарантів захисту конституційних прав та
свобод громадянське суспільство найбільш тісно пов’язує з
набранням чинності Законом України «Про Національну
поліцію». Цим Законом вітчизняний законодавець встановив
юридичні основи організації та діяльності Національної поліції
України як центрального органу виконавчої влади, який
покликаний служити суспільству шляхом забезпечення охорони
прав і свобод людини, протидії злочинності та підтримання
публічної безпеки і порядку в державі. Крім того, він
законодавчо визначив правові засади проходження служби в цій
специфічній державній структурі та правовий статус
поліцейських як осіб, покликаних безпосередньо реалізовувати
його норми.
Означений
Закон
певною
мірою
окреслює
адміністративно-правовий статус таких посад поліцейських як
«керівник поліції», «перший заступник та заступники керівника
поліції»,
«керівники територіальних органів поліції»,
«заступники керівників територіальних органів поліції»,
«поліцейський», які є основними категоріями працівників
Національної поліції.
Адміністративно-правовий статус керівника поліції як особи, що
здійснює безпосереднє керівництво поліцією, визначаються: ч. 1
та ч. 2 ст. 21 та ст. 22 вказаного Закону. Так, керівник поліції
призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом
Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України
відповідно до пропозицій Міністра внутрішніх справ України.
Порядок призначення першого заступника та заступників
керівника поліції встановлено ч. 4 ст.21 зазначеного Закону,
відповідно до якої ці посадовці призначаються на посаду та
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звільняються з посади Міністром внутрішніх справ України за
поданням керівника поліції.
Такий досить вертикально-жорсткий механізм зайняття
особою вказаних посад з огляду на специфічний характер
завдань та повноважень поліції видається цілком виправданим
та доречним. Основні повноваження керівника поліції
передбачені у статті 22 вказаного Закону: а) очолює поліцію та
здійснює керівництво її діяльністю, забезпечує виконання
покладених на неї завдань; б) у межах компетенції організовує
та контролює виконання поліцією Конституції та законів
України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів
України, наказів міністерств, а також наказів і доручень
Міністра внутрішніх справ України з питань, що належать до
сфери діяльності поліції; в) вносить на розгляд Міністра
внутрішніх справ України пропозиції щодо забезпечення
формування державної політики у сфері забезпечення публічної
безпеки і порядку, охорони та захисту прав і свобод людини, а
також інтересів суспільства і держави, протидії злочинності,
надання поліцейських послуг; г) має інші повноваження у
відносинах з вищими органами та посадовими особами держави
та владно-розпорядчі повноваження у відносинах зі
структурними підрозділами поліції та підлеглими.
На посади керівника поліції, його першого заступника та
заступників керівника поліції, відповідно до ч. 5 ст. 21 Закону
України, можуть бути призначені особи, які: а) відповідають
загальним умовам вступу на службу в поліцію; б) мають
відповідну освіту, а саме – вищу повну юридичну освіту; в)
мають достатній досвід юридичної практики, а саме – стаж
роботи в галузі права не менш як сім років; г) мають досвід
роботи на керівних посадах не менш як п’ять років.
Керівники територіальних органів поліції призначаються
на посади та звільняються з посад керівником поліції за
погодженням з Міністром внутрішніх справ України.
Заступників керівників територіальних органів поліції
призначає на посади та звільняє з посад керівник
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територіального органу поліції. Керівником, заступником
керівника територіального органу поліції може бути призначена
особа, яка:
1) відповідає загальним умовам вступу на службу в поліцію;
2) має вищу повну юридичну освіту;
3) має стаж роботи в галузі права не менш як п’ять років;
4) має досвід роботи на керівних посадах не менше одного року.
Поліцейським є громадянин України, який склав
Присягу поліцейського, проходить службу на відповідних
посадах у поліції і якому присвоєно спеціальне звання поліції.
Таким
чином,
адміністративно-правовий
статус
працівника поліції – це правова категорія, що характеризує його
місце в системі суспільного розподілу праці, визначає межі
діяльності працівника щодо інших суб’єктів правовідносин,
врегульованих адміністративно-правовими нормами.
Пустовойт
А.А.,
слухач
магістратури ННІ № 3 НАВС
Науковий керівник: старший
викладач кафедри
організації
охорони
громадського порядку НАВС,
кандидат юридичних наук
Чиж Ю.В.
ЗДІЙСНЕННЯ ПРЕВЕНТИВНИХ ЗАХОДІВ ОРГАНАМИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ
РЕФОРМУВАННЯ ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ
УКРАЇНИ
На сучасному етапі реформування держави взагалі та її
правоохоронної системи завданнями органів Національної
поліції, окрім інших передбачених Законом України «Про
Національну поліцію», є надання поліцейських послуг у сферах:
204

забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і
свобод людини, а також інтересів суспільства і держави,
протидії злочинності, надання в межах, визначених законом,
послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних,
соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій
потребують такої допомоги .
Аналіз положень Закону у частині вказаного вище
дозволяє дійти висновку про поліцейські заходи, що
здійснюються органами Національної:
- превентивні поліцейські заходи;
- поліцейські заходи примусу.
Для виконання покладених на поліцію повноважень
поліцейський повинен мати відповідні правові можливості,
відповідний процесуальний інструментарій. Закон містить
перелік таких заходів та підстави їх застосування. Однак
першочерговим у форматі даного питання є встановлення змісту
поняття «поліцейський захід». Чітку відповідь на це питання дає
законодавець у частині 1 статті 29 вказаного Закону: це дія або
комплекс дій превентивного або примусового характеру, що
обмежує певні права і свободи людини та застосовується
поліцейськими відповідно до закону для забезпечення
виконання покладених на поліцію повноважень.
Зазначені поліцейські заходи в межах своєї компетенції
органи Національної поліції застосовують для охорони прав і
свобод людини, запобігання загрозам публічній безпеці і
порядку або припинення їх порушення.
Превентивні
поліцейські
заходи
мають
чітку
профілактичну спрямованість, орієнтовані на захист публічної
безпеки та недопущення вчинення правопорушень. Згідно ст. 31
Закону України "Про Національну поліцію" до них відносяться:
перевірка документів особи; опитування особи; поверхнева
перевірка і огляд; зупинення транспортного засобу; вимога
залишити місце і обмеження доступу до визначеної території;
обмеження пересування особи, транспортного засобу або
фактичного володіння річчю; проникнення до житла чи іншого
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володіння особи; перевірка дотримання вимог дозвільної
системи органів внутрішніх справ; застосування технічних
приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і
кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки,
відеозапису; перевірка дотримання обмежень, установлених
законом стосовно осіб, які перебувають під адміністративним
наглядом, та інших категорій осіб; поліцейське піклування.
Слід зазначити й той факт, що законодавець встановив й
обов’язкову вимогу до застосування перерахованих вище
поліцейських заходів, а саме обов’язок працівників поліції під
час проведення превентивних поліцейських заходів повідомити
особі про причини застосування до неї превентивних заходів, а
також довести до її відома нормативно-правові акти, на підставі
яких застосовуються такі заходи.
Обраний поліцейський захід є законним, якщо він
визначений законом. Поліцейському заборонено застосовувати
будь-які інші заходи, ніж визначені законами України.
Підсумовуючи вищесказане, при аналізі застосування
превентивних заходів в правоохоронних органах в умовах
реформування можна дійти висновку, що дані заходи
виступають як ефективний інструмент у діяльності органів
Національної поліції. Даний інструмент визначає унікальне
право поліцейських у певній мірі обмежувати права й свободи
людини і громадянина у зв’язку із вчиненням нею
правопорушення.
Однак, поряд із таким правом законодавець визначив
й ряд вимог як загального (законність, необхідність,
пропорційність та ефективність), так і спеціального (вимоги до
моменту припинення застосування) характеру до поліцейських
заходів. Таким чином, було досягнуто збалансованості між
правоохоронною діяльністю поліції та захистом права і свобод
людини і громадянина, що є найвищою соціальною цінністю.

206

ЗМІСТ
Клачко В.М. Вступне слово………………………………............3
НАУКОВІ ДОПОВІДІ
Романенко В.М. Особливості підготовки спеціальних
підрозділів КОРД та SWAT: порівняльний аналіз….....................4
Чибиряк
М.С.
Техніко-криміналістичне
дослідження
документів………………………….………….................................7
Школьніков В.І. Особливості та шляхи боротьби з
тероризмом.........................................................................................9
Пустовіт А.В. Тактика дій патрульних нарядів поліції при
групових порушеннях громадського порядку…………………..11
Просолупова М.В. Порушення прав громадяна україни за
кордоном…………………..........................................................…15
Редька Я.М. Тероризм – небезпечніше антисоціальне
явище,можливі шляхи протидії ………………............................18
Школьніков В.І. Необхідність законодавчого регулювання
статусу спостерігача мирних зібрань……………….......…….…21
Годун Д.В. Особливості укладення мирової угоди на стадії
звернення судового рішення до суду………………..…………..24
Школьніков В.І. Деякі засади розслідування квартирних
крадіжок ……………………………………...…….......................26
Калинюк Ю.В. Законність в діяльності поліції……..................29
Кацай М.В. Забезпечення особистої безпеки під час
переслідування та затримання злочинця що переслідуються на
автомобілі………………………………………………………….32
Івашко О.О. Особливості організації діяльності поліцейських
підрозділів зарубіжних країн………………….............................35
Князєв Ю.В. Протидія злочинності поліцією зарубіжних країн в
сфері громадського порядку та іт-простору……….........……....40
Купчишина А.В. Педагогічні умови формування професійних
навичок
майбутніх
правоохоронців
у
процесі

207

тактико-спеціальної підготовки у вищих навчальних закладах
МВС України……………………..............................................….45
Левчук
Т.П.
Договір
як
джерело
міжнародного
права………………………………….……............................……48
Липко І.В. Тактика огляду трупа на місці його виявлення…….….55
Липко І.В. Організаційно-правові проблеми забезпечення
особистої безпеки професійної діяльності поліції ……………..59
Луцик В.М. Забезпечення прав затриманих і взятих під варту
осіб в адміністративній діяльності овс ……………………….…61
Сторощук О.П. Міжнародне право періоду Гаазьких
конференцій…………………………………………………….…64
Костюк Л.О. Особливості організації та забезпечення
публічного
порядку
при
проведенні
масових
заходів……………………………………………..…....................66
Бабан Л.В. Організація забезпечення діяльності органів
національної поліції під час ліквідації наслідків техногенного
характеру..........................................................................................71
Бабан Л.В. Адміністративний нагляд овс у сфері забезпечення
публічної безпеки і порядку...........................................................75
Купчишина А.В. Компетенція ради безпеки ООН щодо
підтримання
міжнародного
миру
та
безпеки
( юридичний аналіз ).......................................................................79
Просолупова М.В. Напрямки формування психологічної
готовності поліцейських підрозділів до професійних дій в
екстремальній ситуації....................................................................83
Демидюк Ю.М. Використання результатів перевірки поліграфа
в оперативно-розшуковій діяльності.............................................86
Гуменюк А.Р. Міжнародний порядок під час ліги націй...........89
Загороднікова
К.М.Р.
Міжнародна
боротьба
з розповсюдженням наркотиків.....................................................96
Губенко А.О. Захист прав дитини в Україні................................99
Малай М.Ю. Особливості забезпечення особистої безпеки під
час затримання озброєних та інших суспільно-небезпечних осіб
в різних умовах..............................................................................102

208

Рибак К.В. Міжнародний договір як джерело міжнародного
публічного права...........................................................................105
Романенко Д.С. Проблема визначення тероризму в
міжнародному праві......................................................................109
Бацмай М.С. Спеціальні засоби, що використовуються у
підрозділах національної поліції україни...................................113
Андрусик Т.В. Криміналістичні обліки. виникнення, розвиток
та їх роль при розслідуванні кримінальних правопорушень....117
Ткаченко М.В. Співробітництво держав у боротьбі з
тероризмом і злочинністю............................................................120
Редька Я.М. Тероризм – небезпечніше антисоціальне явище,
можливі шляхи протидії...............................................................128
Малай М.Ю. Особливості забезпечення особистої безпеки під
час затримання озброєних та інших суспільно-небезпечних осіб
в різних умовах..............................................................................131
Пустовіт А.В. Тактика дій патрульних нарядів поліції при
групових порушеннях громадського порядку............................134
Кацай М.В. Забезпечення особистої безпеки під час
переслідування та затримання злочинця що переслідуються на
автомобілі.......................................................................................137
Князев Ю.В. Особливості партнерства україни з нато........140
Губенко А.О. Примусові заходи медичного характеру............149
Годун Д.В. Особливості покарань які застосовуються до
неповнолітнім за законодавством зарубіжних країн, та
порівняльна характеристика з українським законодавством....155
Фільченко Ю.В. Заходи забезпечення дозвільної системи МВС
України...........................................................................................161
Габінет О.С. Загальні положення тактики допиту....................164
М'яскалюк
Є.А.Техніко-криміналістичне
дослідження
грошових знаків.............................................................................166
Головко Р.Г. Тактика огляду комп'ютерних об'єктів...............170
Лютий Д.С., Пятковська А.О. Ювенальна превенція в
діяльності органів національної поліції України......................174

209

Будаква А.А. Поняття «публічний порядок» як новація
українського законодавства, що регламентує діяльність
національної поліції......................................................................176
Мельник О.М. Здійснення дозвільного провадження органами
національної поліції......................................................................179
Кравченко Е.Е. Здійснення міжнародного співробітництва
органами національної поліції.....................................................181
Липко І.В. Особливості використання і охорони об’єктів
природно-заповідного фонду України........................................184
Чиж Ю.В. Стан реформування органів внутрішніх справ та його
перспективи...................................................................................187
Костюк Л.О. Забезпечення прав людини в діяльності
національної поліції України.......................................................190
Кузьома С.С. Адміністративно-правовий статус поліцейського
в Україні.........................................................................................192
Татарчук А.А. Адміністративний нагляд органів поліції в сфері
забезпечення публічної безпеки і порядку.................................195
Лисенко О.С. Організація діяльності овс щодо попередження
насильства в сім’ї..........................................................................197
Побережна О.О. Адміністративно-правовий статус працівника
поліції та правові засади його призначення...............................201
Пустовойт А.А. Здійснення превентивних заходів органами
національної поліції України в умовах реформування
правоохоронної системи України................................................204

210

Наукове видання

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ ТА НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ
В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ
Матеріали
підсумкової науково-теоретичної конференції
наукового товариства курсантів інституту
(Київ, 14 квітня 2016 року)

Комп’ютерна верстка: О.С. Шевченко

Підписано до друку 29.04.2016. Формат 60х84/16. Папір офсетний.
Обл.-вид. 210 арк. 9,0. Ум. друк. арк. 8,37.
Тираж 10 прим.

