
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля 

Департамент міжнародної технічної допомоги,  
інноваційного розвитку та зовнішніх зносин  

Луганської облдержадміністрації 
Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй  

з відновлення та налагодження миру 

МАТЕРІАЛИ 
Всеукраїнської науково‐практичної   

конференції аспірантів, студентів, науковців 
«Молодь і наука: сучасний стан, проблеми та перс‐

пективи  розвитку права в Україні» 
22  травня 2020 року 

Частина 2

з нагоди Дня Європи в Україні 

Сєвєродонецьк – 2020 



УДК 340 

Рекомендовано Вченою радою юридичного факультету  
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля  

(протокол № 8 від  28.05.2020 р.) 

Р е д а к ц і й н а   к о л е г і я :  
Розовський Б.Г., проф., д.ю.н.  
Шаповалова О.В., проф., д.ю.н.  
Щербина В.І., проф., д.ю.н.  
Арсентьєва О.С., доц., к.ю.н. 
Івчук Ю.Ю., проф., к.ю.н. 
Капліна Г.А., доц., к.ю.н.  
Котова Л. В., доц., к.ю.н. 
Татаренко Г.В., доц., к.ю.н.  
Проданов Ніколай, заступник міністра юстиції Болгарії 

Рецензенти: 
Ярошенко О.М., проф., д.ю.н.  
Іншин М.І., проф., д.ю.н. 

Молодь і наука: сучасний стан, проблеми та перспективи 
розвитку права в Україні: Матерiали Всеукраїнської науково-
практичної конференції аспірантів,  студентів,  молодих науковців. – 
22 травня 2020 р. Ч.2. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім.В.Даля, 2020. 
– 216 с.

Мета конференції – розвиток світогляду студентської та учнівської 
молоді, її ціннісних орієнтацій в умовах інтенсифікації європейських 
прагнень України та надання  можливості  аспірантам, студентам, молодим 
науковцям та учнівській молоді випробувати свої знання та  
репрезентувати наукові спроби й розробки. 

Друкується в авторській редакції 

УДК 340 

© Східноукраїнський національний  
університет iм. В. Даля, 2020 р. 



- 3 - 

С е к ц і я  5 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС; КРИМІНАЛІСТИКА 
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Науковий керівник: д.ю.н., доцент, 
 професор кафедри правознавства  
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ІМУНІТЕТ СВІДКА ТА ОСОБЛИВОСТІ СВІДЧЕННЯ  
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Предметом пильної уваги юридичної науки поняття 
«імунітет» стало порівняно недавно. Це обумовлено значним 
розширенням кола осіб, яких законодавство наділяє правовим 
імунітетом. Якщо проаналізувати різноманітні точки зору, що 
містяться в різних наукових джерелах, можна зробити висновок про 
те, що дане поняття не може бути визнано вичерпним. 

У перекладі з латинської мови термін «імунітет» означає 
«звільнення від чого-небудь». В юридичній термінології імунітет 
трактується як виключне право не підкорятися деяким правилам [1, 
с. 285]. 

У кримінальному процесі імунітет – це явище, частково 
викликане необхідністю гарантії свободи участі певного кола осіб в 
кримінальному судочинстві, або їх добровільної участі в окремих 
процесуальних діях. Держава не надає виключне право особам, які 
мають особливе становище, не підкорятися деяким загальним 
законам. Втім, імунітет виступає різновидом пільг і привілеїв і має з 
ними ряд спільних рис [1, с. 286]: 
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1. Вони створюють такий юридичний режим, який дозволяє 
полегшувати становище окремої категорії осіб, розширює 
можливості щодо задоволення певних інтересів. 

2. Покликані бути правостимулюючими засобами, що 
спонукають до певної поведінки і позначають собою позитивну 
правову мотивацію. 

3. Гарантують соціально корисну діяльність, сприяють 
здійсненню тих чи інших обов'язків.  

4. Зазначені заходи виступають винятками для конкретних 
осіб, встановленими в спеціальних юридичних нормах. 

5. Представляють собою форми прояву диференціації 
юридичного упорядкування соціальних зв'язків. 

Найважливішим проявом гуманізації кримінального процесу є 
імунітет для свідка, який знайшов своє відображення в Конституції 
України [2], Кримінальному процесуальному кодексі України (далі – 
КПК України) [3]. 

Імунітет для свідка є одним з видів процесуального імунітету, 
в процесуальній теорії його розглядають як інститут кримінального 
процесуального права, міжгалузевий інститут права або 
процесуальний субінститут кримінального процесуальних 
імунітетів. 

Принцип охорони прав і свобод людини і громадянина в 
кримінальному судочинстві включає в себе комплекс певних 
обов'язків державних органів і посадових осіб, які здійснюють 
кримінальне судочинство. Одним з елементів принципу охорони 
прав і свобод людини і громадянина в кримінальному судочинстві є 
обов'язок слідчого, прокурора і суду попередити осіб про імунітет 
свідка, адже згідно ч. 3 ст. 18 КПК України жодна особа не може 
бути примушена давати пояснення, показання, які можуть стати 
підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні її близькими 
родичами чи членами її сім’ї кримінального правопорушення [3, ч. 3 
ст. 18]. 

Імунітет свідка також закріплений у ст. 63 Конституції 
України, згідно якої особа не несе відповідальності за відмову 
давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких 
родичів, коло яких визначається законом [2, ст. 63]. 
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Інститут імунітету свідків, являє собою одну з процесуальних 
гарантій, спрямованих на забезпечення прав і законних інтересів 
громадян в кримінальному процесі. 

Говорячи про структуру імунітету свідків, слід підтримати 
необхідність виділяти не дворівневу структуру імунітету свідків, а 
структуру трирівневу, що включає: право не свідчити проти себе 
(іншими словами, привілеї проти самозвинувачення); право не 
свідчити проти чоловіка, дружини і своїх близьких родичів; право не 
свідчити в інших випадках, передбачених КПК України. 

Проблеми правового регулювання інституту імунітету свідків 
у кримінальному процесі пов'язане з двома групами питань: 
проблеми конструкції даного інституту і проблемами реалізації 
імунітету свідків окремими категоріями свідків. 

Так, в даний час можна говорити про те, що в повній мірі не 
реалізуються всі гарантії імунітету свідків. Разом з тим, імунітет для 
свідка містить в собі всі ознаки, які властиві принципам (засадам) 
кримінального процесу. Відтак, важливим кроком у реалізації 
гарантій імунітету свідків було закріплення принципу (засади) 
імунітету свідків у ст. 7, 18 КПК України [3].  

Варто звернути увагу на пропозиції процесуалістів, які 
вважають за необхідне доповнити КПК України пунктом, яким 
розширити правову основу імунітету свідків, вказавши, що свідок 
має право відмовитися свідчити про обставини вчиненого злочину і 
особу, яка його вчинила, якщо передбачені чинним законодавством 
заходи безпеки не можуть забезпечити його особисту безпеку, а 
також безпеку його близьких родичів, родичів, близьких осіб або 
застосування заходів безпеки неможливо з яких-небудь причин. 
Тобто, необхідно переробити конструкцію відносного імунітету, 
який передбачений КПК України [4, с. 61].  

Глибокого осмислення вимагають використання привілеїв 
проти самозвинувачення при розслідуванні групового злочину. Так, 
наприклад при проведенні допиту одного обвинуваченого про дії 
іншого, перший часто відмовляється давати свідчення, 
аргументуючи свої дії положень ст. 63 Конституції України, яка 
передбачає право не свідчити проти самого себе. Дійсно, дія 
привілеїв проти самозвинувачення володіє деякими особливостями, 
коли злочин було вчинено кількома особами або до нього були 
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іншим чином причетні інші особи. Адже, у подібних ситуаціях 
«своє» і «чуже» у злочині можуть бути пов'язані настільки тісно, що 
правдиві свідчення про чужий злочин неминуче призведуть до 
самовикриття допитуваного в його власному злочинному діянні.  

У таких ситуаціях обвинувачений має право зберігати 
мовчання, оскільки злочин було скоєно співучасниками, де 
свідчення проти одного можуть стати свідченнями на всіх, в тому 
числі і на того, хто дає свідчення. У зв'язку з цим необхідно 
відзначити, що в ряді країн (наприклад, США, Італії, Англії) 
допускається допит обвинуваченого в якості «головного свідка 
звинувачення» [5, с. 242], який отримує від держави певні заходи 
захисту. 

Оскільки адвокатський імунітет для свідка є багатогранним 
явищем, з метою однакового розуміння змісту адвокатської таємниці 
та імунітету свідка адвоката слід уніфікувати деякі положення КПК 
України і закону України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність». Так, в ст. 22 зазначеного закону закріплено, що 
адвокатською таємницею є будь-яка інформація, що стала відома 
адвокату, помічнику адвоката, стажисту адвоката та інші документи 
і відомості, одержані адвокатом під час здійснення адвокатської 
діяльності [6, ст. 26]. В ст. 63 КПК України використовується слово 
«обставини» [3]. Аналіз семантики слів «відомості» і «обставини» 
дозволяє зробити висновок про те, що вони за своїм значенням 
тотожними не є. Так, «обставина – явище, супутнє якомусь іншому 
явищу і з ним пов'язане; обставини – умови, що визначають 
положення, існування кого-небудь, чого-небудь, обстановка; 
відомості – пізнання в якій-небудь області; звістка, повідомлення [1, 
с. 286]. У зв'язку з цим можна погодитися з тим, що стосовно до 
понять «адвокатська таємниця» і «імунітет для свідка адвоката» слід 
вживати слово «відомості», конкретно визначену інформацію.  

Отже, недоторканість особи і імунітет у сфері кримінального 
судочинства як частини єдності не є зовні налаштованими один 
одному. Імунітет – складова частина недоторканості особи, яка 
включає в себе безліч додаткових елементів. Вищевикладене 
дозволяє зробити висновок про те, що імунітет для свідка є дуже 
важливим інститутом, який огороджує кримінальний процес від 
неправдивих свідчень і забезпечує такі принципи, як презумпція 
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невинності і охорона прав і свобод людини і громадянина в 
кримінальному судочинстві, тому необхідно усунення проблем, 
прогалин і здійснити більш чітке законодавче регулювання цього 
інституту. 
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Одним із основних і вагомих елементів захисту прав людини є 
– принцип верховенства права, його центральний аспект пов’язаний
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із визначальною роллю незалежних та неупереджених судів, що 
діють в рамках правової системи. Положення частини першої статті 
55 Конституції України закріплює одну з найважливіших гарантій 
здійснення як конституційних, так й інших прав і свобод людини і 
громадянина, а саме — право кожного звернутися до суду, якщо 
його права чи свободи були порушені або порушуються, створено 
або створюються перешкоди для їх реалізації або мають місце інші 
ущемлення прав і свобод [1].  

У статті 6 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод також передбачене гарантоване право на 
справедливий і публічний розгляд справи упродовж розумного 
строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, 
при визначенні цивільних прав і обов’язків особи чи при розгляді 
будь-якого кримінального обвинувачення, що пред’являється особі 
[2].  

Право на справедливий суд покриває досить широке поле 
різних категорій, адже воно стосується як інституційних й 
організаційних аспектів, так і особливостей здiйснення окремих 
судових процедур. Так званим механізмом, який дозволяє розумiти, 
тлумачити та застосовувати Конвенцію й, зокрема, вказане право, є 
практика Європейського суду з прав людини, яку він викладає у 
своїх рішеннях. Юрисдикція цього суду поширюється й на Україну. 
Правовою пiдставою для цього став Закон України "Про виконання 
рішень та застосування практики Європейського суду з прав 
людини" від 23 лютого 2006 року, його норми надають можливість 
розглядати рішення ЄСПЛ в якості джерела права, завдяки цьому 
судова практика рухається у напрямку використання правил, 
сформульованих у рiшеннях ЄСПЛ, у якості обов'язкових правил 
поведінки у типових ситуаціях. Проте, хоч Конституція України (ст. 
55), Європейська Конвенція з прав людини (ст. 6), практика ЄСПЛ, 
Загальна декларація прав людини (ст.ст. 8, 10), Міжнародний пакт 
про громадянські та політичні права (ст. 14) й трактують та 
гарантують право на справедливий суд, існують певні проблеми у 
дотриманні засад кримінального судочинства, зокрема засади 
рівності перед законом і судом, яка є одним із аспектів дотримання, 
власне, права на справедливий суд.  
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Засаду рівності вважаємо фундаментальною, адже для кожної 
людини у правовій державі насамперед важливо мати доступ до 
правосуддя і можливість вільно, швидко, безперешкодно реалізувати 
право на судовий захист незалежно від належності до певної 
соціальної групи або інших персональних характеристик особи. У 
Конституції України вона закріплена у ст. ст. 21, 24, 26, а щодо 
окремих сфер дана засада знаходить своє відображення у ст. ст. 13, 
36, 43, 51, 52, 129 Основного Закону. Стосовно змісту, узагальнивши 
точки зору науковців, хочемо зазначити, що під нею, розуміють, 
ідею, яка виражається в установленні рівної міри та застосуванні 
єдиних правових засобів у вирішенні питань про права, свободи, 
обов’язки та відповідальність для всіх учасників суспільних 
відносин незалежно від національної, статевої, релігійної 
належності, походження, місця проживання, посадового стану та 
інших обставин з одночасним передбаченням системи винятків із 
загального режиму правового регулювання для окремих категорій 
учасників цих відносин [3, с. 201; 4, с. 76; 4, с. 276]. У доповіді 
Венеційської Комісії, вказано, що ця засада за своїм характером, є 
одним з аспектів верховенства права [5, с. 181]. 

У кримінальному процесуальному розумінні, перш за все, 
вона розкривається з формальної сторони. При цьому в загальному 
сенсі рівність прав у судочинстві означає надання усім учасникам 
процесу рівних можливостей захищати свої законні інтереси, 
використовуючи права, які їм надані [6, с. 455]. Прикладом може 
слугувати рішення ЄСПЛ (справа «Надточій проти України»), де 
вказано, що принцип рівності сторін – є одним із складників 
концепції справедливого судового розгляду й, у свою чергу, 
передбачає, що кожна сторона повинна мати розумну можливість 
представляти свою сторону й справу, включаючи докази, в умовах, 
які не ставлять її в не або менш сприятливе становище порiвняно з 
опонентом [7].  

Окрім цього, на нашу думку, при дослідженні даного питання 
необхідно враховувати ст. 10 КПК України, яка встановлює 
заборону обмеження будь-кого, хто є учасником кримінального 
процесу, в правах, наприклад, за ознаками раси, кольору шкіри, 
походження тощо. Тобто закон закріплює принцип рівності у більш 
широкому сенсі, насамперед як заборону дискримінації та 
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забезпечення додаткових гарантiй для осіб, які не можуть через вік, 
стан здоров’я чи незнання мови відстоювати свої права в 
кримінальному провадженні на рівні з іншими учасниками. Така ж 
думка висловлюється у рішенні Конституційного Суду № 9-рп/2012 
від 12.04.2012 та № 11-рп/2012 від 25.04.2012, де зазначається, що 
засаду рівності необхідно розуміти так, що кожен має гарантовані 
державою рівні права брати участь у судах усіх юрисдикцій, 
спеціалізацiй та інстанцій, стосовно розгляду своєї справи й на 
захист прав і свобод у судовому порядку.  

Порушення засади рівності відбувається й в іноземних 
державах, зокрема прикладом може слугувати справа «Параскева 
Тодорова проти Болгарії» (заява № 37193/07, рішення від 25 березня 
2010 року), якщо коротко, районний суд засудив заявницю, яка є 
представницею циганського співтовариства, до трьох років 
позбавлення волі за шахрайство та відмовив у відстроченні 
виконання вироку. Європейський Суд наголосив у цьому зв'язку на 
серйозності оскаржуваних фактів і підкреслив, що викорінення 
расизму є пріоритетом в багатонаціональних суспільствах Європи і 
що рівність громадян перед законом втілено в болгарському 
національному законодавстві. У висновку ЄСПЛ зазначив, що у 
справі допущено порушення вимог статті 14 Конвенції (прийнято 
одноголосно). Справедлива сатисфакція. В порядку застосування 
статті 41 Конвенції Європейський Суд присудив виплатити заявниці 
5 000 євро в якості компенсації завданої моральної шкоди; 
відновлення кримінального провадження було б найбільш 
доцільною формою відшкодування [9]. 

Отже, дослідження кримінального процесуального 
законодавства України на предмет його відповідності стандартам, 
визначеним у міжнародному праві, судових прецедентах й  
вітчизняної судової практики дають можливість стверджувати, що в 
цілому воно відповідає підходам демократичних країн, проте 
потребує певного вдосконалення. Вважаємо,що, наприклад, 
викладене у ч. 1 ст. 329 КПК України, є не зовсім ефективним та 
таким, що порушує засади рівності й дискримінації. У нормі 
вказано, що всі, присутні у залі судового засідання особи, під час 
входу до нього суду та під час виходу суду зобов’язані підвестися, а 
також виконувати основні дії стоячи, адже це може призвести до 
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дискримінації осіб з обмеженими фізичними можливостями, які 
змушені очікувати від головуючого дозволу відступити від даного 
правила. Тому, вважаємо, що слід передбачити цей факт й надати 
можливість таким особам відступити від, встановлених нормою 
правил, без дозволу на це судді. 

Також пропонуємо змінити назву ст. 10 КПК України на 
«Рівність перед законом і судом та заборона дискримінації», що 
допоможе зробити зміст норми відповідною змісту міжнародних 
стандартів прав людини. 

У даному контексті перспективним напрямком подальших 
наукових досліджень, є з’ясування вiдповідності системи засад 
кримінального провадження, що передбачені КПК України, наявним 
мiжнародним стандартам у сфері кримінального судочинства. 
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ: ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ 

Кримінальний процесуальний кодекс України від 2012 р. (далі 
— КПК) передбачив ряд нових інститутів, які незважаючи на період 
дії Кодексу, все ще потребують наукового осмислення як завдяки 
недолікам нормативної регламентації, так і складнощам практичного 
застосування. Одним із таких інститутів є повідомлення про підозру, 
який, безумовно, є одним з найважливіших на стадії досудового 
розслідування.  

Інститут повідомлення про підозру за чинним КПК є 
предметом досліджень таких учених, як Ю.П. Аленін,  
А.В. Андрейчук, О.В. Баганець, І.В. Басиста, А.О. Боруш,  
Г.М. Гапотченко, І.В. Гловюк, В.Г. Гончаренко, В.О. Гринюк,  
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І.Г. Івасюк, О.В. Іващенко, О.В. Капліна, Л.М. Лобойко, 
Т.В. Лукашкіна, К.Г. Марченко, О.М. Овчаренко,  
М.А. Погорецький, І.В. Рогатюк, В.А. Сербулов, О.Ю. Татаров,  
Л.Д. Удалова, В.І. Фаринник,  М.Ю. Черкова, Л.В. Юрченко та ін. 
На дисертаційному рівні цій темі присвячене дослідження  
О.В. Фараон[1].  

Однією з найважливіших процесуальних дій у кримінальному 
провадженні на стадії досудового розслідування є повідомлення 
особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, з яким 
кримінальний процесуальний закон пов’язує початок притягнення 
такої особи до кримінальної відповідальності. Зважаючи на 
важливість зазначеної процесуальної дії, необхідним є не лише 
суворе дотримання процесуального законодавства під час її 
проведення, але й вироблення однозначного та однакового 
розуміння учасниками кримінального провадження процедури її 
проведення[2].  

Тобто, повідомлення про підозру – це один із найважливіших 
процесуальних актів, спрямований на практичну реалізацію функції 
розслідування та забезпечення захисту прав і законних інтересів 
особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, який 
полягає в прийнятті рішення про повідомлення про підозру; 
врученні повідомлення про підозру особі, щодо якої здійснюється 
провадження; роз'ясненні підозрюваному його прав та наданні 
можливостей щодо їх реалізації і допиті обвинуваченого [3]. 
Повідомлення про підозру - це процесуальне рішення, яке прокурор 
або слідчий за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 277 КПК) 
приймає до закінчення розслідування у кримінальному провадженні. 
В цьому процесуальному рішенні на підставі зібраних під час 
досудового розслідування доказів певна особа набуває статусу 
підозрюваного. Саме з моменту повідомлення особи про підозру між 
слідчим, прокурором та підозрюваним виникають кримінально-
процесуальні відносини, змістом яких є конкретні права та обов'язки 
сторін, що врегульовані Гл. 22 КПК [4]. Повідомлення про підозру 
обов'язково здійснюється, відповідно до приписів статті 276 КПК 
України, у випадках: 

1) затримання особи на місці вчинення кримінального
правопорушення чи безпосередньо після його вчинення;  
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2) обрання до особи одного з передбачених цим Кодексом
запобіжних заходів; 3) наявності достатніх доказів для підозри особи 
у вчиненні кримінального правопорушення [5]. При цьому, ч. 1 ст. 
276 КПК визначає, що повідомлення про підозру здійснюється в 
порядку, передбаченому ст. 278 КПК, відповідно до норм якої 
письмове повідомлення про підозру вручається в день його 
складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості 
такого вручення – у спосіб, передбачений КПК для вручення 
повідомлень особисто, повідомлення про підозру вручається у 
спосіб, передбачений для виклику та приводу особи (глава 11 КПК 
України, ст.ст. 135, 136), тобто шляхом: надіслання поштою, 
електронною поштою чи факсимільним зв’язком, здійснення 
виклику по телефону або телеграмою (ч. 1 ст. 135 КПК); врученням 
під розписку дорослому члену сім’ї чи іншій особі, яка з нею 
проживає «для передання»; врученням житлово-експлуатаційній 
організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем 
її  роботи (ч. 2 ст. 135 КПК). Однак, слід при цьому зауважити, що 
не усі процесуальні повідомлення можливо здійснити шляхом 
передачі документу, бо саме повідомлення про підозру – це складна 
процесуальна дія, яка передбачає: прийняття процесуального 
рішення, вчинення процесуального виклику, процесуальної дії та 
реалізацію прав особи, яка внаслідок суворого дотримання закону 
при виконанні вимог ст. 278 КПК набуває відповідного статусу[3]. 
Стаття 277 КПК України визначає вимоги до змісту повідомлення 
про підозру як процесуального документа. Так, повідомлення про 
підозру, окрім інших відомостей, має містити зміст підозри. 
Достатність належить до оціночної категорії, тому в кожному 
кримінальному провадженні за внутрішнім переконанням слідчий, 
прокурор вирішують питання про достатність рівня підозри, 
обґрунтування якої (тобто її зміст) лягає в основу процесуального 
документа. Повідомлення про підозру це суб’єктивне, засноване на 
відповідній структурі складу злочину, формулювання 
обвинувачення у формі певної тези, яка лише у процесі досудового 
розслідування в повному обсязі може перерости у твердження, що 
оформлюється відповідним кримінально-процесуальним актом – 
обвинувальним актом. Однак на практиці, формулювання що 
повідомлення про підозру, що обвинувального акту є ідентичними. 
Даний факт наштовхує на логічне заключення про обґрунтованість 
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згаданих у даній роботі дефектів норм кримінально-процесуального 
закону в частині понятійного визначення інституту повідомлення 
про підозру. Внутрішнє ж переконання особи, яка приймає 
процесуальне рішення, залежить від тих зовнішніх факторів, які 
впливають на формування як групової, так і індивідуальної думки 
соціуму загалом для конкретно визначеної території. Соціологи до 
таких факторів відносять форму та режим правління в державі, 
рівень економічного розвитку, рівень забезпечення населення, ба 
навіть клімат, та безліч інших[6]. Відповідно до аналізу практики, 
відомості про повідомлення про підозру невідкладно вносяться до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР). Таким чином, у 
реєстрі буде міститись інформація про всіх підозрюваних, які 
вчинили кримінальні правопорушення на території України, із 
зазначенням їх анкетних даних. До ЄРДР мають доступ працівники 
слідчих підрозділів, які і вносять відповідні відомості про 
підозрюваного, а також прокурори всіх рівнів – на внесення та 
здійснення контролю за належним занесенням інформації з метою 
недопущення будь-яких порушень слідчими. Повідомлення про нову 
підозру або зміну раніше повідомленої підозри здійснюється в 
такому самому порядку. У разі повідомлення про підозру 
прокурором повідомлення про нову підозру або зміну раніше 
повідомленої підозри здійснює виключно прокурор. Тобто слідчий, 
виявивши нові обставини в матеріалах кримінального провадження, 
які будуть впливати, наприклад, на зміну кваліфікації діяння 
повинен клопотати перед прокурором про необхідність зміні 
підозри. Це свідчить про неможливість слідчого самостійно змінити 
кваліфікацію, що виключить маніпулювання, пов’язані зі зміною 
кваліфікації з тяжкого злочину на менш тяжкий і навпаки. На нашу 
думку, інститут повідомлення про підозру став своєрідною заміною 
інституту пред’явлення обвинувачення на стадії досудового 
розслідування. За винятком затримання, застосуванню щодо особи 
запобіжного заходу повинно передувати повідомлення їй про 
підозру, оскільки статусу затриманого особа набуває або з моменту 
її затримання, або з моменту письмового повідомлення про 
підозру[7]. 

Отже, можна дійти до  висновку, що повідомлення про підозру 
вважається особливим видом процесуального повідомлення у 
кримінальному провадженні, який є результатом інтелектуальної 
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діяльності спеціально уповноважених осіб та може спричинити 
юридичні наслідки для учасників провадження лише у разі 
дотримання вимоги щодо строків, процедури та суб’єктного складу 
осіб, які здійснюють його вручення. Повідомлення про підозру може 
бути здійснено лише щодо осудних осіб, які досягли віку, з якого за 
відповідні злочини може наставати кримінальна відповідальність та 
які не наділені не скасованим на період слідства імунітетом від 
кримінальної відповідальності, мають статус недоторканності. Для 
повідомлення особі про підозру, виходячи з принципу презумпції 
невинуватості, необхідна наявність такої системи доказів, яка 
виключала б будь-які сумніви щодо того, що: І) кримінальне 
правопорушення справді відбулося; 2) кримінальне правопорушення 
вчинене підозрюваною особою; 3) діяння підозрюваної особи 
містить склад конкретного кримінального правопорушення; 4) 
відсутні обставини, які виключають її відповідальність. 
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Особа, що бере участь у кримінальному судочинстві, може 
захистити свої права та законні інтереси, завдяки інституту 
оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового 
розслідування у кримінально-процесуальному праві. Саме у 
кримінально-правовій сфері цей інститут має особливе значення, 
адже стикаються приватні та публічні інтереси, що зумовлює 
обмеження конституційних прав та свобод громадянина, 
використовуються заходи забезпечення кримінального провадження 
та запобіжні заходи, які втручаються в особисте та приватне життя 
людини, і тому законодавчо передбачений механізм судового 
захисту прав [3, c. 90]. 

Відповідно до ст. 55 Конституції України, кожному 
гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи 
бездіяльності органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, посадових і службових осіб. У Кримінально 
процесуальному кодексі (далі КПК) гарантується право на 
оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, 
слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, що передбачено у ст. 
24 цього ж кодексу. Принцип верховенства права чинить 
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безпосередній вплив на такі процесуальні оскарження, оскільки 
права людини є найвищою соціальною, юридичною цінністю [1; 2]. 

У цьому дослідженні ми розглянемо загальні положення цього 
кримінально-процесуального інституту. 

Главою 24 КПК передбачений окремий перелік оскарження 
під час досудового розслідування: 1) оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під 
час досудового розслідування; 2) оскарження недотримання 
розумних строків; 3) оскарження ухвал слідчого судді під час 
досудового розслідування; 4) оскарження слідчим рішень, дій чи 
бездіяльності прокурора. 

Під час досудового розслідування так і під час підготовчого 
судового засідання можуть бути оскаржені рішення, дії чи 
бездіяльність слідчого, прокурора та слідчого судді. Таке 
оскарження виступає у вигляді скарги. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 
КПК, заявник, потерпілий, його представник чи законний 
представник, підозрюваний, його захисник чи законний 
представник, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється 
провадження, володілець тимчасово вилученого майна, інша особа, 
права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового 
розслідування мають право подавати відповідну скаргу [2].  

Законодавець не вказав, яким вимогам повинна відповідати 
дана скарга. Науковець  С. Л. Шаренко вважає, що цей 
процесуальний документ повинен містити наступне: назви суду, 
якому адресується скарга, індивідуальні дані скаржника, з 
обов’язковою вказівкою мобільного номера чи електронної адреси, 
адреси місця проживання, назву рішення, дії чи бездіяльності 
слідчого чи прокурора, що оскаржується; у мотивувальній частині 
повинно міститися –викласти зміст рішення, дії чи бездіяльності, що 
оскаржується, з посиланням на докази, якими обґрунтовується 
скарга, з зазначенням норми закону, що регулює відповідні 
відносини; у резолютивній частині - сформована вимогу щодо 
скасування рішення слідчого чи прокурора, зобов’язанні припинити 
дію, зобов’язанні вчинити певну дію. Також скарга повинна містити 
дату подання та особистий  підпис особи, яка її подає [3, c. 92]. Така 
скарга повинна бути подана протягом десяти днів з моменту 
прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. У випадку 
отримання постанови, то строк відраховується від її отримання. 
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Ми погоджуємося з науковцем на обов’язковість закріплення 
обов’язкових вимог до форми і змісту скарги для оскарження 
рішень, дій чи бездіяльність органів досудового розслідування у 
кримінально-процесуальному законодавстві. 

Відповідно до ч. 1 ст. 306 КПК, скарги на рішення, дії чи 
бездіяльність слідчого чи прокурора розглядаються слідчим суддею 
місцевого суду, а в кримінальних провадженнях щодо злочинів, 
віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - слідчим 
суддею Вищого антикорупційного суду [2].  Скарги розглядаються 
не пізніше сімдесяти двох годин з моменту надходження відповідної 
скарги, але скарги на рішення про закриття кримінального 
провадження, розглядаються не пізніше п’яти днів з моменту 
попадння. На нашу думку, короткий строк розгляду скарг, 
покликаний на оперативність вирішення проблеми, яка 
оскаржується у цьому процесуальному документі.  

Оскарження недотримання розумних строків є досить 
складним питанням. Згідно з ч. 1 ст. 28 КПК, розумними вважаються 
строки, що є об’єктивно необхідними для виконання процесуальних 
дій та прийняття процесуальних рішень [2]. Аналізуючи судову 
практику, можна сказати, що для різних процесуальних справ, 
використовують різні строки, адже зазвичай вони встановлюються 
внутрішнім переконанням суб’єкта, який повинен виконати певний 
кримінально-процесуальний обов’язок. Тому, на нашу думку, для 
оскарження недотримання розумних строків  скаржник повинен 
дуже якісно обґрунтувати з своєї точки зору, чому розумні строки є 
пропущені. Така скарга подається прокурору вищого рівня та 
розглядається протягом трьох днів після її подання. 

Відповідно до ч. 2 ст. 307 КПК, за результатами розгляду 
скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора 
постановляється ухвала слідчого судді під час досудового 
розслідування. Ця ухвала  може бути про: 1) скасування рішення 
слідчого чи прокурора; 1-1) скасування повідомлення про підозру; 2) 
зобов’язання припинити дію; 3) зобов’язання вчинити певну дію; 4) 
відмову у задоволенні скарги [2]. Така ухала не може бути 
оскаржена, окрім винятків, що зазначених у ч. 3 ст. 307 КПК. 

Досліджуючи дану тему, можна зробити висновок, що в 
умовах глобалізації світу надзвичайної вагомості відіграються права 
людини. КПК, що побудований на принципі верховенства права, 
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передбачає такий правовий інститут як оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності під час досудового розслідування, завдяки якому 
можливий захист своїх судових права на першій стадії 
кримінального провадження. 
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Відповідно до статті 6 Конституції України кожен має право 
на справедливий суд. Виконання завдань кримінального 
судочинства прокурорами, слідчими, органами дізнання та суддями 
є немoжливим без прийняття законних і oбґрунтованих 
процесуальних рішень. Таким чином втілюються у життя вимоги 
чинного законодавства щодо охорони прав та свобод oсоби, 
вирішуються питання кримінального судочинства.  
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Для того, щоб прийняття обґрунтованих  та законних та 
рішень було можливим, вони повинні базуватися на перевiрених та 
правильно оцiнених відомостях, які були отримані відповідно до 
вимог кримінального процесуального закону. Тому додержання 
порядку збирання, а разом з цим належність і допустимість цих 
доказів має важливе значення для вирішення кримінального 
провадження.  

Статтею 94 Кримінального процесуального кодексу України 
(далі – КПК) закріплено правило оцінки доказів у кримінальному 
провадженні. Належність доказів є одним із головних чинників, які 
повинні враховуватися під час оцінки. Належність доказів 
закріплено у статті 85 КПК Відповідно до вимог цієї статті, 
належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування 
чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у 
кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення 
для кримінального провадження, а також достовірність чи 
недостовірність, можливість чи неможливість використання інших 
доказів [1]. 

Варто зауважити, що до закріплення в КПК України поняття 
належності, як і допустимості доказів, визначалося виключно на 
науковому рівні та у судовій практиці, а тому дискусія навколо його 
змісту була традиційно жвавою і ніколи не втрачала своєї 
актуальності. Її результатами стали різноманітні точки зору. Так, 
одні вчені під належністю доказу розуміли його властивість через 
власний зміст трансформуватися у такий собі засіб встановлення 
обставин, котрі мають значення для провадження [2, с. 20]. Інші 
науковці вважали, що належність є ознакою не доказу, а того 
зв’язку, який існує між ним (певною доказовою інформацією) та 
обставинами, які потребують доказуванню [3, с. 46]. Таким чином, 
остання точка зору яскраво підкреслює суб’єктивний чинник у 
визнанні належності доказу, адже вона ґрунтується на відповідному 
його сприйнятті особою. Враховуючи різні наукові підходи до 
визначення належності доказу, а також той факт, що із набуттям 
чинності КПК України це поняття набуло законодавчого 
закріплення, дослідження його змісту продовжує лишаться 
надзвичайно актуальним. 
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Належності доказів присвячено роботи Арсеньєва В. Д., 
Дорохова В. Я., Зажицького В. І., Громова Н. А., Карнєєвої Л. М., 
Кокорєва Л. Д., Кузнєцова Н. П., Петрухіна І. Л., Погорецького М. 
А., Шумила М. Є. та інших. Основні компоненти допустимості 
визнаються практично всіма авторами, які вивчали окреслену 
проблему. Проте, характеризуючи спірні питання допустимості, 
варто зазначити, що, наприклад, у поняття допустимості різні 
автори, зважаючи на норми КПК України 1960 року, вкладали 
різний зміст, по-різному трактували правові наслідки порушення 
процесуальної форми. У зв’язку з прийняттям ще у 2012 році КПК 
України вказане питання потребує нового дослідження, адже 
пройшло вже понад 8 років і саме нещодавно були внесені нові 
зміни.  

Щодо тлумачення поняття доказів, то тут не виникає жодних 
питань, бо закріплена у ст. 84 КПК України дефініція, згідно з якою 
докази визначено як фактичні дані, отримані у передбаченому 
Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий 
суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та 
обставин, що мають значення для кримінального провадження і 
підлягають доказуванню [1], є досить повною. 

Чельцов-Бебутов М. А. в свій час зауважував на тому, що 
доказом може визначатися будь-яка обставина, на підставі аналізу 
якої можна зробити висновок або про вину підозрюваної особи чи 
про подію вчиненого злочину. До уваги можуть братися лише ті 
докази, які мають безперечний зв’язок із предметом доказування[4]. 

Щодо предмету доказування, то під ним розуміють обставини, 
які  підлягають доказуванню. Такі обставини визначено у ст. 91 КПК 
України. Їх треба  доказувати в усіх кримінальних провадженнях.  

В окремому кримінальному провадженні обставини, які 
входять до предмета доказування, конкретизуються та 
індивідуалізуються, тобто вони утворюють уже конкретний предмет 
доказування, зміст якого визначається загальним поняттям злочину і 
ознаками конкретного складу, викладеними в тій чи іншій статті 
Особливої частини КК України. 

На практиці доволі часто для встановлення об’єктивної істини 
під час досудового розслідування виникає необхідність допитати 
особу, якій після буде оголошено про підозру,  з приводу тих 
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обставин, які були вчинені під час кримінального правопорушення і 
які можуть бути їй відомі, але при цьому законодавець не визначає, 
в якому статусі можливо допитати таку особу, оскільки її допит як 
свідка є недопустимим, і такий доказ у процесі доказування, 
безперечно, буде визнано неналежним. На нашу думку, ця ситуація 
потребує нагального вирішення шляхом внесення відповідних змін 
до законодавства. 

 Також  актуальним питанням допустимості та належності 
доказів на стадії підготовчого судового засідання та судового 
розгляду кримінальних проваджень, є питання щодо заявлення 
клопотання стороною захисту про виклик і допит свідків, які не були 
допитані  на стадії досудового розслідування. Такі клопотання суди 
досить часто задовольняються з тих мотивів, що дослідження 
показань  буде безпосереднім, а судовий розгляд повним і 
об’єктивним. На нашу думку, такі докази є неналежними та 
недопустимими. Відповідно до ст. 290 КПК якщо сторона захисту 
має намір використати відомості, що в речових доказах і має намір 
використовувати їх у суді то вона зобов`язана за запитом прокурора  
надати доступ і можливість скопіювати або відобразити речові 
докази, документи чи копії з них[1].  

Після чого сторони кримінального провадження  письмово 
підтверджують протилежній стороні, а потерпілий – прокурору факт 
надання їм доступу до матеріалів із обов’язковим зазначенням 
найменування цих матеріалів. Згідно з п. 8 ст. 223 КПК України 
слідчі (розшукові) дії можуть проводитись тільки у межах строків, 
передбачених Кодексом. З моменту внесення відповідних 
відомостей щодо кримінального правопорушення до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань  розпочинається досудове 
розслідування. Моментом закінчення вважається направлення 
обвинувального акта до суду. До внесення відомостей до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань  або без внесення, проведення 
слідчих дій не допускається та стає наслідком визнання таких 
доказів недопустимими[1]. 

Відносно до цього і той факт, що свідок буде залучений вже 
після відкриття матеріалів стороні обвинувачення та передачі 
обвинувального акта до суду, такі показання слід визнавати 
недопустимими та неналежними. 
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Ще одним проблемним питанням щодо допустимості та 
належності доказів є питання, щодо визнання належними та 
допустимими доказами любительської фото-, відео зйомку,  
автомобільних відео реєстраторів, фото і відео з камер 
спостереження на яких зафіксовано момент скоєно або не скоєння 
злочину.  

На сьогоднішній день технічні засоби заполонили нас світ, і 
майже на кожному кроці ми маємо камери відео спостереження, у 
кожній другій машині є відео реєстратор і у кожної людини є 
мобільний телефон, оснащений камерою. І здавалось би, що в 
такому випадку доказати можна будь-що але через призму КПК 
України такі докази є недопустимими, адже вони буди отримані не в 
порядку, передбаченому КПК . Попри це в судовій практиці існують 
такі ситуації, коли має місце доказ, зафіксований таким чином, але 
таких доказів інколи недостатньо. Нажаль така проблема на 
сьогоднішній день є досить актуальною и потребує вирішення на 
законодавчому рівні. 

На нашу думку, вирішення цих проблем можливо тільки 
шляхом внесення доповнень та змін до чинного КПК.  

На підставі вищесказаного можна зробити висновок, що 
проблемні питання щодо  належності та допустимості доказів в 
умовах чинного  КПК України потребує додаткового поглибленого 
вивчення з урахуванням практичної діяльності внесення відповідних 
доповнень і змін до Кодексу з метою здійснення належного 
доказування та захисту конституційних прав громадян, які будуть 
залучатись до участі в доказуванні у кримінальному провадженні, та 
зменшення, а в кращому випадку недопущення доказування вини 
особи у вчиненні кримінальних правопорушень через неналежність і 
недопустимість доказів. 
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ЩОДО ДОТРИМАННЯ ПРАВА УВ’ЯЗНЕНИХ  
НА ПОВАГУ ДО ЛЮДСЬКОЇ ГІДНОСТІ 

Кожна людина має права і обов’язки, що закріплені у 
Конституції України. Право на повагу до людської гідності є одним 
з основоположних прав людини. Воно закріплене як в українському 
законодавстві, так і міжнародних документах, що ратифіковані 
Верховною Радою України у відповідності до законодавства. Таким 
чином це право віднайшло своє офіційне закріплення у таких 
міжнародних документах, як:  

• Загальна декларація прав людини (ст.1, ст.5),  
• Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (ст.7, 

ч.1 ст.10),  
• Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських 

або принижуючих гідність видів поводження та покарання, 
• Європейська Конвенція про захист прав людини та 

основоположних свобод (ст.3). 
А також у таких нормативно-правових актах українського 

законодавства: 
• Конституція України (ст.28), 
• Кримінальний процесуальний кодекс України (ст.11), 
• Цивільний кодекс України (ч.1 ст.297). 
Сутність цього права полягає в тому, що абсолютно всі люди 

народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах, з чого 
можна зробити висновок, що цим правом людина наділена від 
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самого народження. Люди наділені розумом і совістю і повинні 
діяти у відношенні один одного в дусі братерства [1, ст.1]. 
Відповідно до норм Загальної декларації прав людини жодна 
людина не повинна зазнавати тортур, або жорстокого, нелюдського 
чи такого, що принижує гідність, поводження[1, ст.5]. 

Як вже наведено вище право кожної людини на повагу до її 
гідності та честі з’являється в кожної людини від самого 
народження, а також, жодна людина не може бути позбавлена цього 
права за будь-яких обставин. Таким чином мова йде про те, що 
навіть особа, засуджена до позбавлення волі, не втрачає своїх 
основоположних прав та свобод. А Міжнародним пактом про 
громадянські і політичні права закріплено, абсолютно всі особи, 
позбавлені волі, мають право на гуманне поводження і поважання 
гідності, властивої людській особі [2, ст.10 ч.1]. Так само мова у 
пакті йде ще й про те, що нікого не може бути піддано катуванню чи 
жорстокому, нелюдському чи принижуючому гідність поводженню 
або покаранню. Зокрема, жодну особу не може бути без її вільної 
згоди піддано медичним або науковим дослідам. 

Існує доволі багато прикладів вирішення справ щодо 
порушення права на повагу до людської гідності у Європейському 
суді з прав людини. Одними з таких є справа «Ткачов проти 
України» та «Гук проти України». Саме ці дві справи було 
розглянуто у ЄСПЛ і в них йшлося про умови тримання під вартою, 
що не повинні суперечити принципам поваги до людської гідності. 
В обох рішеннях ЄСПЛ визнав порушення ст.3 Європейської 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. В ній, 
як і у Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських 
або принижуючих гідність видів поводження та покарання, йдеться 
про те, що жодна людина не може бути піддана катуванням, або 
поводженню, що є нелюдським, жорстоким чи таким що принижує 
гідність особи [3; 4]. У вищенаведених справах заявники скаржилися 
на умови та режим тримання їх під вартою у колонії. Громадянин 
Ткачов стверджував, що його утримували в тісній камері, що не була 
об лаштована для проживання у ній, зокрема, на відсутність меблів 
для зберігання їжі та особистих речей, неякісну проточну воду, 
неналежне опалення, через що у камері було доволі вогко і холодно, 
що спричинило появу грибка на стінах та стелі. Ткачов посилався на 
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справу свого співкамерника Гук, у якій ЄСПЛ вже виніс рішення 
про визнання порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод. І судом було винесено рішення, в якому 
позов частково задовольнили [5].  Саме така практика ЄСПЛ може 
бути застосована суддями України під час розгляду справ, що 
пов’язані з приниженням людської гідності та порушення права на 
повагу до честі і гідності. 

Практика Європейського суду з прав людини 
використовується суддями України у вирішенні певних справ у 
відповідності до чинного законодавства. зараз дуже великий вплив 
на винесення рішень має практика ЄСПЛ, однак, необхідно 
наголошувати на доцільності використання вироків. 

Щодо закріплення права на повагу до людської гідності в 
українському законодавстві, то, як вже було наведено вище, воно 
закріплюється у Цивільному кодексі України (далі – ЦКУ) та 
Кримінальному процесуальному кодексі України (далі – КПКУ). У 
частині 1 статті 297 ЦКУ наголошено на тому, що кожна особа має 
право на повагу до її гідності та честі [6]. У свою чергу, відповідно 
до КПКУ під час кримінального провадження повинна бути 
забезпечена повага до людської гідності, прав і свобод кожної особи. 
А також, вказано на заборону піддавання особи катуванню, 
вдаватися до погроз, примушувати до дій, що принижують гідність 
людини, під час кримінального провадження. У частині 3 статті 11 
Кримінального процесуального кодексу України закріплюється 
право кожної людини захищати усіма законними засобами свою 
честь, гідність та порушені права й свободи [7]. 

Отже, ми можемо зробити висновок, що таке основоположне 
право, як право на повагу до людської гідності, віднайшло своє 
закріплення не лише в українському законодавстві, але й у 
міжнародних договорах та документах, а також, було розглянуто 
практику ЄСПЛ і можливість її використання під час розгляду 
судових справ з цього питання. 
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ЗАСТОСУВАННЯ АРЕШТУ МАЙНА ЯК ЗАХОДУ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

У кримінальному провадженні як під час досудового 
розслідування, так і під час судового розгляду застосовуються певні 
обмеження прав та свобод учасників кримінального провадження, а 
саме заходи забезпечення кримі¬нального провадження. 

Тому застосування таких заходів повинно забезпечити дієвість 
та продуктивність у кримінальному  проваджені. Разом із тим 
правильне застосування і суворе дотриманням вимог Кримінального 
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процесуального кодексу України (далі – КПК) може забезпечити 
виконання завдань кримінального провадження. Усі заходи 
забезпечення кримінального провадження мають різну якісну 
характеристику, тобто обмежують різні категорії прав та свобод 
особи. 

Арешт майна як захід забезпечення кримінального 
провадження покликаний у певних випадках обмежувати майнові 
права фізичних та юридичних осіб, а тому точне та правильне 
застосування цього заходу вимагає чіткого та повного дотримання 
вимог процесуального закону. 

Отже, арешт майна як захід забезпечення кримінального 
провадження є тимчасовим, до скасування у встановленому КПК 
України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду 
права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, 
щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, 
що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації в 
підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, 
конфіскації в юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, 
стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, 
можливої конфіскації майна(ч.1 ст.170 КПК України). 

Завдання арешту майна – запобігти можливості приховування, 
пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження 
майна. 

Метою арешту майна є забезпечення: 
• збереження речових доказів; 
• спеціальної конфіскації; 
• конфіскації майна як виду покарання або заходу 

кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 
• відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального 

правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи 
отриманої неправомірної вигоди (ст. 170 КПК України). 

Арешт на майно може бути накладений за відповідним 
клопотанням прокурора, слідчого за погодженням із прокурором 
поданого до слідчого судді, суду, а якщо арешт на майно 
накладається з метою забезпечення цивільного позову - з таким 
клопотання також може звернутись і цивільний позивач. 
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Разом із цим процесуальний закон встановлює певні часові 
вимоги щодо можливостей подання клопотання про арешт майна, 
зокрема тимчасово вилученого. Так, відповідно до ч. 6 ст. 171 КПК 
України, ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий 
суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня 
находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається 
особі, у якої його було вилучено. 

Скасування арешту майна під час кримінального провадження 
можливе лише за наявності фактичної та юридичної підстав, які 
визначені ч. 1,3 і 4 ст. 174 КПК України. При цьому фактичні та 
юридичні підстави нормами кримінального процесуального 
законодавства диференціюються залежно від обставин, які зумовили 
розгляд і вирішення питання про скасування арешту майна: подання 
клопотання учасниками кримінального провадження, вказаними в ч. 
1 ст. 174 КПК України, або прийняття одного з кінцевих 
процесуальних рішень у кримінальному провадженні [1, с. 66]. 

Також  ч. 1ст. 174 КПК України встановлює обмежене коло 
осіб, які мають право клопотати про можливе зняття арешту з 
майна: підозрюваний, обвинувачений, його захисник, законний 
представник, інший власник або володілець майна, представник 
юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були 
присутні під час розгляду питання про арешт майна. 

Слід зазначити що, ані слідчий, ані прокурор не можуть бути 
ініціаторами скасування арешту майна.  

Зрозуміло, що особа, яка є володільцем певної речі, на яку був 
накладений арешт, відповідно до ст. 174 КПК України має право 
клопотати про скасування вказаного заходу забезпечення 
кримінального провадження, але, на жаль, не завжди ця особа може 
знати про свої права, а ще рідше - мати можливість ними 
скористатись. Тому доцільно вважати що, надання можливості 
слідчому чи прокуророві звертатись до слідчого судді з клопотанням 
про скасування арешту майна є гарантією забезпечення прав 
власника арештованого майна, адже це позбавляє його необхідності 
звертатися до державних органів із вимогами про скасування арешту 
майна. 

Крім того, КПК України в ч. 9 ст. 170 встановлює можливість 
накладення попереднього арешту на майно або кошти на рахунках 



- 31 - 

фізичних або юридичних осіб у фінансових установах, у 
невідкладних випадках і виключно з метою збереження речових 
доказів або забезпечення можливої конфіскації чи спеціальної 
конфіскації майна в кримінальному провадженні щодо тяжкого чи 
особливо тяжкого злочину. Попередній арешт майна накладається за 
рішенням Директора Національного антикорупційного бюро 
України (або його заступника), погодженим прокурором, та 
застосовується строком до 48 годин. Невідкладно після прийняття 
такого рішення, але не пізніше ніж протягом 24 годин, прокурор 
звертається до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. 

В разі скоєння злочину невеликої чи середньої тяжкості 
забезпечення збереження речових доказів чи можлива конфіскація 
або спеціальна конфіскація також є актуальними для слідчого, який 
проводить досудове розслідування. Крім того, метою накладення 
попереднього арешту також повинно бути і забезпечення 
відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального 
правопорушення (цивільний позов), адже це передбачено п. 4 ч. 2 ст. 
170 КПК України щодо арешту майна як заходу забезпечення 
кримінального провадження. 

Звертаючись до Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод, а саме Протокол № 1 ст.1 можна побачити 
що, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти 
своїм майном. Ніхто не  може  бути  позбавлений своєї власності 
інакше  як  в  інтересах  суспільства і на умовах, передбачених 
законом і загальними принципами міжнародного права [5].  

Основна мета ст. 1 Першого протоколу до  Конвенції – це 
попередження свавільного захоплення власності, конфіскації, 
експропріації та інших порушень безперешкодного користування 
своїм майном. У своїх рішеннях ЄСПЛ постійно вказує на 
необхідність дотримання справедливої рівноваги між інтересами 
суспільства та необхідністю дотримання фундаментальних прав 
окремої людини. 

Розглядаючи практику ЄСПЛ  у справі «Узан та інші проти 
Туреччини», під час прийняття рішення у Страсбурзі зауважили, що 
застосовані санкції арешту майна перешкоджали тимчасовому 
користуванню під час очікування результату кримінального 
провадження та стягнення сум, які вимагав фонд і ці заходи могли 
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бути обґрунтовані з підстав інтересу суспільства в запобіганні 
шахрайської діяльності з метою забезпечення виплати боргів. Проте 
Суд зауважив, що з огляду на обмежувальний характер такі заходи 
повинні бути припинені, коли вони вже не є необхідними [6].  

Отже застосування арешту майна не повинно ставати 
стандартною мірою забезпечення кримінального провадження адже 
обмеження даного конституційного права особи, так само, як і будь-
якого іншого права, повинно використовуватися лише в разі 
крайньої необхідності, якщо іншим шляхом неможливе виконання 
завдань кримінального провадження, і на підставах та в межах, 
встановлених у законі. 
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПІД ЧАС 
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

Міжнародне співробітництво - дуже важливий аспект, який 
підтримує баланс у світі та несе позитивний вплив на розвиток 
міжнародного суспільства. Але поряд з позитивними аспектами є і 
негативні. Інтернаціоналізація злочинності - один із найбільш 
негативних наслідків, адже являє собою поширення злочинності та її 
типових ознак, проявів у регіонах та країнах, де вона раніше не 
спостерігалася, тому для встановлення об’єктивної істини в 
кримінальному провадження та для  забезпечення прав і свобод 
людини,а також законних інтересів юридичних та фізичних осіб 
надається міжнародна правова допомога. 

 На сучасному етапі для боротьби із злочинність необхідна 
розвинута система міжнародного співробітництва, яка забезпечить 
законне та обґрунтоване досудове розслідування, розгляд у суді 
кожного кримінального провадження та виконання інших завдань 
кримінального судочинства. Саме тому в українському 
законодавстві значне місце посідає питання щодо міжнародної 
співпраці [3, с. 189].  

Міжнародне співробітництво у сфері кримінального 
судочинства можна визначити як взаємодію слідчого, прокурора і 
суду, які виконують свою діяльність відповідно до вимог 
кримінального процесуального законодавства у порядку і на умовах, 
передбачених міжнародними договорами України або на основі 
взаємності, погодженої з компетентними органами і посадовими 
особами іноземних держав або міжнародних організацій [3, с. 188]. 

У кримінальному процесуальному кодексі України (далі – 
КПК) питання регулювання міжнародного співробітництва  
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висвітлене у ІХ  розділі «Міжнародне співробітництво під час 
кримінального провадження», який  розкриває поняття з’ясування 
загальних засад міжнародного співробітництва, міжнародної 
правової допомоги при проведенні процесуальних дій, врегульовує 
питання видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення 
(екстрадицію), перейняття, визнання та виконання вироків 
іноземних судів та передання засуджених осіб.  

Варто зазначити, що ІХ розділ КПК функціонує на стику 
декількох галузей права: кримінального процесу, кримінального та 
міжнародного права, це пояснюється тим, що  все частіше у ході 
досудового розслідування та судового розгляду кримінальних 
проваджень національні уповноважені органи однієї країни 
запитують допомогу в іншої щодо надання, зокрема, речових 
доказів, забезпечення показань експертів та свідків, здійснення 
екстрадиції обвинувачених або видачі засуджених  [1, с. 724]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 542  КПУ України міжнародне 
співробітництво під час кримінального провадження полягає у 
вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової 
допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих 
процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне 
правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття 
кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та 
виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути 
передбачені інші, ніж у кодексі, форми співробітництва під час 
кримінального провадження[2].  

Відповідно до ст. 545 КПК України до уповноважених 
(центральних) органів в Україні відносяться: Генеральна 
прокуратура України та Міністерство юстиції України [2].  

Під час кримінального провадження у міжнародному 
співробітництві  серед суб’єктів виділяють: запитуючу сторону, 
запитувану сторону та компетентний орган. Аналізуючи практичні 
кейси, можна також зробити висновок, що  доволі часто виникають 
випадки, коли у сфері правовідносин щодо міжнародного 
співробітництва під час кримінального провадження беруть участь 
консульські установи та дипломатичні представництва. 

Правова регламентація міжнародного співробітництва у 
кримінальному судочинстві в Україні складається з двох частин -  
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внутрішньо державної та міжнародної. Національне кримінальне 
процесуальне законодавство України складається з відповідних 
положень Конституції України КПК та інших законів України, а до 
складу міжнародної частини входять усі укладені і ратифіковані 
Україною міжнародно-правові акти, що повністю чи частково 
присвячені питанням процесуального співробітництва[4, с. 221]. 

Отже, в сучасних умовах боротьби зі злочинністю і здійснення 
правосуддя все більш стає актуальним застосування положень 
міжнародного співробітництва під час надання міжнародної 
правової допомоги у кримінальному процесі. Це дає змогу 
забезпечити реалізацію суб’єктами кримінальної процесуальної 
діяльності покладених на них функцій. Становлення розвинутої 
системи міжнародного співробітництва в Україні сприятиме 
забезпеченню законного й обґрунтованого досудового розслідування 
і розгляду матеріалів кримінального провадження в суді та 
виконанню інших завдань кримінального провадження. 
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КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
ЗА ВЧИНЕННЯ РІЗНИХ ФОРМ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї: 

ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ 

Криміналізація діяння, як правило, здійснюється за умов, 
коли: в суспільстві і державі відбуваються певні соціально-
економічні і політичні зміни, що потребують саме кримінально-
правового захисту конституційного устрою країни, її цілісності, 
суверенітету, законних прав та інтересів людини і громадянина у 
різних сферах її життєдіяльності від суспільно-небезпечних явищ; ці 
явища, відображуючись у людській свідомості, знаходять відгуки у 
засобах масової інформації, заявах і скаргах громадян, виявляються 
у процесі досудових розслідувань і судового провадження тощо.  

Сам факт криміналізації домашнього насильства в Україні 
заслуговує позитивної оцінки. Водночас відповідність таких 
законодавчих новел вимогам, що ставляться перед національним 
кримінальним правом у зв’язку з євроінтеграційними процесами, 
суспільним сприйняттям, необхідністю ефективної реалізації 
кримінальним законодавством охоронної функції, формулювання ст. 
126-1 КК України викликає певні застереження, що містяться у 
наукових публікаціях [1, с. 295].  

Значним для кримінального законодавства України в аспекті 
криміналізації домашнього насильства стало підписання 
Президентом 11 січня 2019 року законопроекту № 4952, який 
доповнив Кримінальний кодекс України та Кримінально 
процесуальний кодекс України низкою норм щодо запобігання 
домашньому насильству. Впровадження вказаних змін до 
українського законодавства пов’язане з підписанням Україною 
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Конвенції Ради Європи «Про запобігання насильству стосовно жінок 
і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами». 

В контексті аспекту кваліфікації доцільним вважаємо 
розглянути ст. 126-1 Кримінального кодексу України, яка розкриває 
поняття домашнього насильства як «умисного систематичного 
вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства 
щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою 
винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, 
що призводить до фізичних або психологічних страждань, розладів 
здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності або 
погіршення якості життя потерпілої особи» [2, ст. 126-1].  

Як бачимо, законодавець у зазначеній статті, для розкриття 
змісту домашнього насильства застосовує такі поняття, як: «фізичне 
насильство», «психологічне насильство» та «економічне 
насильство». Поняття фізичного насильства безпосередньо в КК 
України не передбачено, а надається у п. 17 ст. 1 Закону України 
«Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 7 грудня 
2017 року № 2229-VIII, а саме – «фізичне насильство – форма 
домашнього насильства, що включає ляпаси, стусани, штовхання, 
щипання, шмагання, кусання, а також незаконне позбавлення волі, 
нанесення побоїв, мордування, заподіяння тілесних ушкоджень 
різного ступеня тяжкості, залишення в небезпеці, ненадання 
допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, 
заподіяння смерті, вчинення інших правопорушень насильницького 
характеру» [3, с. 245].  

У доктрині кримінального права термін «фізичне насильство» 
також досліджується, наприклад, А.В. Наумов визначає його «як 
будь-який суспільно небезпечний та протиправний безпосередній 
вплив на життя, здоров’я, права та свободи людини» [4]. Щодо 
понять «психологічне насильство» та «економічне насильство», в 
національній кримінально-правовій доктрині дослідження 
практично відсутні. 

Таким чином, доречно звернутися до трактування поняття 
«психічне насильство». У працях таких науковців, як Л.Д. Гаухман , 
Г.К. Костров, А. Еренберг, Н. Стерехов та інші, виділяються спільні 
ознаки, що йому притаманні, які спрямовані на подолання волі 
потерпілої особи з протиправною метою зміни її поведінки і, як 
наслідок, заподіяну шкоду його правам і законним інтересам. У 
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випадку психічного насильства воля особи може бути обмежена, але 
повністю не усунена. 

Доповнення закону про кримінальну відповідальність новими 
термініами, як видається, є доцільним, якщо їх трактування є 
загальновизнаним та не викликає сумнівів. Що стосується 
вищезазначеного випадку, то така плутанина термінологічної 
лексики між різними науками може призводити до негативної 
правозастосовчої практики. Було б доцільно ще до вступу в силу 
відповідних змін в КК, внести поправку до ст. 126–1 ККУ та змінити 
«психологічне» насильство на «психічне». 

Ще одним різновидом домашнього насильства закон визначає 
економічне насильство. Цей різновид злочину, з огляду на західну 
практику, має відображати тісний зв'язок між вчиненням насильства 
в сім’ї та матеріальною залежністю потерпілих осіб від 
правопорушника. Згідно з п. 4 ст. 1 Закону України «Про 
запобігання та протидію домашньому насильству», економічне 
насильство ‒ форма домашнього насильства, що включає умисне 
позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи документів 
або можливості користуватися ними, залишення без догляду чи 
піклування, перешкоджання в отриманні необхідних послуг з 
лікування чи реабілітації, заборону працювати, примушування до 
праці, заборону навчатися та інші правопорушення економічного 
характеру. 

Наведене визначення характеризує економічне насильство 
одночасно в якості адміністративного проступок, так і злочину. При 
цьому розмежування ознак економічного насильства для кожного з 
видів правопорушення законодавець не надав. Вважаємо таку 
ситацію непряйнятною з позиції дотримання принципу правової 
визначеності та можливості застосуцвання норм законодавства на 
практиці. 

Отже, можемо підбити підсумки. Криміналізація домашнього 
насильства в Україні відображає євроінтеграційні тенденції та є, в 
цілому, прогресивним кроком законодавця, що дозволяє захистити 
права жертв цього злочину та запобігти його скоєнню. Водночас, як 
для будь-якого злочин, для домашнього насильства в законі про 
кримінальну відповідальність мають бути передбачені придатні до 
практичного застосування кваліфікаційні ознаки.  В даному 
контексті зазначимо, що положення законодавства потребують 
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редакції, особливо в частині психічної та економічної форм 
домашнього насильства. 
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МЕДІАЦІЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ:  
ЗНАЧЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

На сьогоднішній час медіація є одним із найпопулярніших 
альтернативних способів врегулювання спорів (конфліктів) у 
розвинених країнах світу. Він передбачає залучення посередника, 
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який допомагає сторонам конфлікту налагодити процес комунікації, 
проаналізувати конфліктну ситуацію таким чином, щоб сторони 
самостійно змогли обрати той варіант рішення який задовольнить 
інтереси і потреби обох учасників спору. Необхідно зазначити, що 
медіація (відновне правосуддя) розповсюджено у більшості країнах 
вже понад 25 років, зокрема, цей процес успішно розвивається у 
Європі (Австрії, Бельгії, Великій Британії, Норвегії, Німеччині, 
Фінляндії, Польщі тощо), США, Австралії, Новій Зеландії та інших 
країнах[1]. В свою чергу, науковці відмічають значні переваги 
інституту медіації у кримінальному судочинстві: перспективи 
застосування інститут медіації виступають дієвим механізмом у 
вирішенні кримінальних конфліктів та попередженні зростання 
злочинності саме серед неповнолітніх правопорушників. 

Метою роботи є здійснення аналізу норм чинного 
законодавства та практичної сфери застосування інституту медіації в 
кримінальному процесі. Вивчення питання ролі медіації в 
кримінальному процесі висвітлено у працях багатьох відомих 
дослідників: Ю.В. Бауліна, І.А. Войтюка, Р. Веннігера, В.І. Галагана, 
В.Г. Гончаренка, В.В. Землянської, В.Т. Маляренка, В.Т. Нора, І.Д. 
Перлова, М.В. Руденка, В.Я Тація, Д. Фолджера, І.Я. Фойницького, 
М. Філлі та інших. 

Програми примирення жертв та правопорушників з'явилися 
наприкінці 1970-х років у США та на початку 1980-х років у Європі. 
Першою європейською країною, яка розпочала реалізацію даних 
програм, була Велика Британія. Сьогодні програми медіації мають 
не просто успішно реалізовуються у Норвегії, Фінляндії, Австрії, 
Німеччині та Франції, разом з тим, вони закріплені на 
національному законодавстві. В інших європейських країнах були 
зроблені тільки перші кроки в цьому напрямку: пілотні проекти в 
Данії, Швеції, Нідерландах, Ірландії, Іспанії та Італії. В останні роки 
посилився рух за реалізацію програм примирення у Східній Європі. 
У Польщі та Чехії після закінчення випробувального періоду 
програми примирення (посередництва) не лише були запроваджені, 
а й закріплені у законодавстві. В рамковому рішенні Європейського 
Союзу «Статус потерпілого у кримінальному судочинстві» від 15 
березня 2001 р. міститься таке визначення: «медіація у кримінальних 
справах - це процес пошуку до або під час кримінального процесу 
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взаємоприйнятного рішення між потерпілим та правопорушником за 
посередництвом компетентної особи – медіатора [2]. 

Відповідно до цього Рішення всі держави Європейського 
Союзу зобов’язані були поширювати посередництво в кримінальних 
справах та забезпечувати прийняття до розгляду будь-якої угоди між 
правопорушником та потерпілим, досягнутої у процесі 
посередництва. До 22 березня 2006 р. всі держави Європейського 
Союзу зобов’язані були ухвалити закони, які забезпечували б 
проведення посередництва у кримінальних справах. Що стосується 
українського досвіду, слід зазначити, що на теперішній час на  
законодавчому рівні даний інститут не закріплений, однак фактично 
інститут медіації в Україні вже тривалий час успішно функціонує та 
розвивається. Так,  становленню інституту медіації в Україні 
сьогодні сприяють такі громадські об’єднання, як Українська 
академія медіації, Український центр медіації, Школа медіації 
Академії адвокатури України тощо), юристи-практики, а також 
науковці, які застосовують даний інструмент для вирішення певних 
конфліктних ситуацій.  

Однак, слід зазначити, що починаючи з 2019 року було 
зроблено ряд кроків, які мають значення в становленні та розвитку 
інституту медіації в Україні 

В серпні 2019 року Україна стала однією з 46 країн, які 
підписали Конвенцію ООН про міжнародні угоди про врегулювання 
спорів за результатами медіації - Сінгапурську Конвенцію щодо 
медіації [3] В грудні 2019 року Міністерством юстиції України був 
розроблений проект закону № 2706 від 28.12.2019 «Про медіацію», 
який передбачає, що процедура медіації застосовуватиметься у будь-
яких конфліктах (спорах), які виникають з цивільних, сімейних, 
трудових, господарських, адміністративних правовідносин, а також 
у кримінальних провадженнях при укладенні угод про примирення 
між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим та в інших сферах 
суспільних відноси; визначає права та обов’язки медіаторів; порядок 
проведення медіації, а також вимоги до договору про медіацію та до 
угоди про врегулювання конфлікту (спору) за результатами медіації. 

На початку 2019 року був виданий спільний наказ 
Міністерства юстиції України та Генеральної прокуратури України 
про реалізацію пілотного проекту «Програма відновлення для 
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неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину». Даний 
проект розпочався в лютому 2020 р. на базі системи надання 
безоплатної правової допомоги у Донецькій, Одеській, Львівській, 
Луганській, Миколаївській та Харківській областях. Перші 
медіаційні угоди щодо участі у програмі довели, що така процедура 
має безперечні переваги над каральним правосуддям [4]. 

Зазначено, що за даними Генеральної прокуратури України, в 
70% випадках неповнолітні особи, які потрапляють за грати на строк 
більше одного року, зі сплином часу потрапляють у в'язницю 
повторно. Однак, задля уникнення даних негативних наслідків, є 
альтернативний шлях – відновне правосуддя, яке передбачає 
примирення неповнолітніх правопорушників з потерпілими, 
відновлення соціальних зв’язків з суспільством та відшкодування 
завданої шкоди.  

Кримінальне законодавство України має основи для 
запровадження процедури медіації, а саме це інститут примирення у 
кримінальному законодавстві. Так, статтями 45 та 46 Кримінального 
кодексу України встановлено підстави та порядок звільнення від 
кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям та у 
зв’язку з примиренням винного з потерпілим. 

Так, запроваджена програма відновлення для неповнолітніх, 
які є підозрюваними у вчиненні злочину, застосовується за чотирьох 
умов. Перша – наявність потерпілої сторони (фізичної або 
юридичної особи). Друга – якщо неповнолітній вперше вчинив 
злочин невеликої або середньої тяжкості. Третя – визнання 
неповнолітнім факту вчинення злочину. Четверта – і неповнолітній, 
і потерпілий дали згоду на участь у програмі. 

Посередниками у цьому процесі виступають адвокати, які 
співпрацюють із системою БПД та успішно пройшли навчання з 
теми «Базові навички медіації у кримінальному процесі». Вони 
сприяють сторонам у примиренні та допомагають з’ясувати, якого 
саме відшкодування потребують сторони.Станом на квітень 2020 
року укладено 87 угод про застосування програми відновлення між 
потерпілими та неповнолітніми.16 квітня 2020 року Генеральний 
прокурор І. Венедиктова та Міністр юстиції Д. Малюська підписали 
спільний наказ про запровадження на національному рівні принципу 
відновного правосуддя для неповнолітніх, які є вперше 
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підозрюваними у вчиненні злочинів невеликої або середньої 
тяжкості. До цього часу даний проект був пілотним та діяв лише у 
шести областях України. Наразі, впровадження даного проекту 
передбачається на території усієї України та має на меті підвищити 
рівень виправлення неповнолітніх осіб та запобігання вчиненню 
повторних правопорушень серед неповнолітніх [5].   

Вбачаємо, що із запровадженням законопроекту «Про 
медіацію» в законодавстві України, буде підсилений механізм 
відновного правосуддя в кримінальному процесі, а саме щодо 
неповнолітніх. Вважаємо, що дана модель правосуддя у справах 
неповнолітніх має над собою об'єктивні підстави, оскільки 
правосуддя у справах щодо неповнолітніх найбільш активно і 
ефективно можуть застосовуватися механізми саме інституту 
медіації. Враховуючи те, що неповнолітні особи відносяться до тієї 
категорії,  які в силу віку і особливості психіки схильні до 
позитивного впливу відновлювальних технологій, такий інструмент 
як медіація в кримінальному процесі позитивно сприятиме 
ресоціалізації та попередженню вчинення повторних злочинів 
неповнолітніми особами. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ  
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

На сьогоднішній день одними із найважливіших завдань 
кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави 
від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних 
інтересів учасників кримінального провадження, а також 
забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і 
судового розгляду. Для успішного вирішення завдань кримінального 
судочинства слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд зобов’язані 
встановити істину. Встановлення істини та вирішення інших питань 
у кримінальній справі відбувається у формі кримінально-
процесуального доказування. За допомогою доказування органи 
розслідування з’ясовують обставини справи, розкривають злочин і 
встановлюють особу, яка його вчинила, або роблять висновок про 
те, що злочин не був вчинений чи дана особа його не вчинила. 

Перш ніж говорити про процес доказування, необхідно чітко 
з’ясувати, що слід розуміти під поняттям доказування. 

Відповідно до ч. 2, ст. 91 Кримінального процесуального 
кодексу України доказування полягає у  збиранні, перевірці та 
оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення 
для кримінального провадження. [1] 

У загальній теорії права, в широкому розумінні слова, 
доказування прийнято тлумачити як здійснення всієї пізнавальної 
діяльності суб’єктів, які беруть участь у кримінальному процесі, що 
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охоплює не тільки оцінку, а й збирання та перевірку доказів. У 
вузькому розумінні доказування є лише логічною діяльністю з 
обґрунтуванням тези, що висувається. [2, с. 399] 

Доказування має певні завдання, які хоча й не зазначені в 
законі, але є найважливішою частиною завдань кримінального 
процесу загалом (ст. 2 КПК) і полягають в охороні прав та законних 
інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть в ньому участь. Від 
нього залежить швидке і повне розкриття злочинів, викриття винних 
та забезпечення правильного застосування Закону для того, щоб 
кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності і 
жоден невинний не був покараний. [1] 

Метою вищезазначених завдань, тобто метою доказування, є 
отримання знань, максимально наближених до об’єктивної 
реальності, досягнення чого стає можливим, лише коли повно та 
достовірно будуть установлені всі обставини, що мають значення 
для розкриття вчиненого кримінального правопорушення, особа, яка 
його вчинила, та інші обставини, що мають значення для 
правильного вирішення кримінального провадження. [3, с. 14] 

Для повного розкриття сутності процесу доказування слід 
звернути увагу на його предмет та суб’єкти. 

Предметом доказування є коло закріплених у законі обставин, 
що повинні бути встановленні чи спростовані під час доказування у 
кожному кримінальному провадженні. Чинний Кримінальний 
процесуальний кодекс України у ст. 91 встановлює, що доказуванню 
підлягають: 

• подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та 
інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 

• винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального 
правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального 
правопорушення; 

• вид і розмір шкоди, завданої кримінальним 
правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 

• обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого 
кримінального правопорушення, характеризують особу 
обвинуваченого, обтяжують чи пом’якшують покарання, які 
виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття 
кримінального провадження; 
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• обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної 
відповідальності або покарання; 

• обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше 
майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок 
вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від 
такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння 
особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування 
та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення 
чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального 
правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом, 
або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби 
чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.[1] 

Щодо суб’єктів доказування у кримінальному судочинстві, 
варто зазначити, що це особи, які відповідають за хід розслідування 
злочину та прийняття у справі правильного рішення. 

На думку В, Вапнярчука, суб’єктами доказування є учасники 
кримінального провадження, які, відстоюючи свій чи 
представлюваний правовий інтерес, здійснюють пізнавальну або 
обґрунтувальну доказову діяльність, спрямуванням якої є виконання 
однієї з основних кримінально-процесуальних функцій. Таким 
чином, суб’єктами кримінального процесуального доказування є суд 
та сторони. [4, с. 166] 

Потрібно звернути увагу на те, що суб’єктів доказування у 
кримінальному судочинстві умовно поділяють на суб’єкти 
доказування зі сторони обвинувачення та суб’єкти доказування зі 
сторони захисту. 

До сторони обвинувачення належать прокурор, органи 
досудового розслідування, керівник органу досудового 
розслідування та слідчий органу досудового розслідування, а також 
потерпілий та його представник і законний представник. 

А щодо сторони захисту, то до неї відносяться підозрюваний, 
обвинувачений, представник підозрюваного та обвинуваченого, а 
також виправданий, засуджений і захисник. 

Сприйняття того чи іншого аспекту доказування як 
пріоритетного призвело до того, що сутність доказування різні вчені 
розуміють неоднозначно. Що стосується змісту доказування, 
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більшість юристів відзначає, що він розкривається в таких 
елементах, як збирання, перевірка та оцінка доказів. 

Важливим для розуміння самого процесу доказування є аналіз 
його основного структурного елемента. Під таким елементом 
процесу доказування розуміють збирання доказів. Збирання доказів 
у процесуальних джерелах розглядають як врегульовану 
Кримінальним процесуальним кодексом діяльність уповноважених 
суб’єктів, що складається з виконання пошукових, пізнавальних, 
посвідчувальних та правозабезпечувальних заходів.[5, с. 56] 

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального 
провадження, потерпілим у порядку, передбаченому Кримінальним 
процесуальним кодексом. 

Перевірка доказів передує їх оцінці. Вона полягає у вивченні 
змісту доказів, порівнянні з іншими доказами, а в кінцевому 
результаті - у встановленні достовірності зібраних доказів. 

Перевірці підлягають як фактичні дані, так і їхні процесуальні 
джерела; як кожний доказ окремо, так і у сукупності з іншими 
доказами. Перевірку доказів здійснюють слідчий, прокурор, слідчий 
суддя, суд, від яких залежить прийняття процесуальних рішень. Інші 
учасники кримінального провадження лише беруть участь у 
перевірці доказів. 

Варто зазначити, що оцінка доказів представляє розумову 
діяльність слідчого, прокурора, судді, здійснювану у логічних 
формах при дотриманні наукової методології пізнання, що 
забезпечує досягнення істини. 

Оцінка доказів здійснюється як особами, що уповноважені 
оцінювати докази, так і учасниками кримінального процесу. 
Формою реалізації оцінки доказів повноважними суб’єктами є 
прийняття ними відповідного владного процесуального рішення, а 
учасниками кримінального провадження – подання клопотань, 
скарг, заяв, наведення заперечень з метою вирішення питань, що так 
чи інакше впливають на якість доказування, а також захисту своїх 
прав та законних інтересів у кримінальному процесі.[6, с. 184-185] 

Отже, в теорії і практиці кримінального процесу тема 
доказування є однією із найважливіших. Це пояснюється тим, що 
під час кримінального судочинства розглядаються справи, які 
вирішують долю людини. І від того, наскільки точно, повно буде 
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досліджено всі матеріали кримінального провадження, від того, чи 
буде додержано вимог закону, залежатиме правильність рішення 
суду. Це має дуже важливе значення, оскільки основним завданням 
кримінального судочинства є забезпечення швидкого, повного та 
неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив 
кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності 
в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або 
засуджений і жодна особа не була піддана необгрунтованому 
процесуальному примусу. 
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МЕЖІ ВТРУЧАННЯ В ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ ОСОБИ  
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 

У сучасному світі людина  від самого народження починає 
своє існування як індивідуальна особистість  в суспільстві. Приватне 
життя людини, закріплює за нею певний рівень свободи. Свобода і 
недоторканність  в приватне життя одна з фундаментальних умов 
функціонування демократичної та правової держави. Індивідуальна 
свобода  забороняє  незаконне насильницьке втручання держави в 
приватне життя людини, а також гарантує охорону життя, честі, 
гідності та особистої безпеки кожного члена суспільства.  

Право на особисте і сімейне життя забезпечує особі його 
захист від будь-якого втручання, зокрема шляхом прослуховування 
телефонних розмов, ознайомлення з її листами чи повідомленнями, а 
також розголошення їхнього змісту чи самого факту листування або 
приватної розмови. Демократична держава повинна забезпечити 
особі реалізацію цих прав і свобод, а також врегулювати механізм 
правового захисту в разі їх порушення. 

Право на недоторканність приватного життя можуть 
обмежуватись тільки лише у  окремих  випадках, передбачених 
законодавством. Забезпечення прав та свобод людини є основним 
обов’язком держави, відповідно до статті 3 Конституції України 
людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і 
безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю[1]. 
Тому такою цінністю стала майже вся сфера приватного й сімейного 
людського життя. Людина як особистість не повинна піддаватися 
жорстокому поводженню з собою, в  статті 3 Європейської конвенції 
з прав людини зазначено, що нікого не може бути піддано 
катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, 
поводженню або покаранню[2]. 
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Дослідженням даної теми займалися такі видатні науковці 
Ю.П. Аленіна, В.М. Бесчастного, В.В. Гевка, В.О. Гринюка, Ю.М. 
Грошевого, В.М. Корнукова, Е.Ф. Куцевої, О.П. Кучинської, М.М. 
Михеєнка, В.Т. Нора, І.Л. Петрухіна, М.А. Погорецького, В. Ф. 
Погорілка, М.М. Полянського. 

Законодавство України спрямоване на  закріплення  найбільш 
важливих  юридичних  процедур для  реалізації прав особистості, 
захист та відновлення порушених прав і свобод  приватного життя 
людини та визначити обсяг втручання в нього з боку інших людей, 
суспільства та держави. 

Один з перших документів Організації Об’єднаних Націй – 
«Загальна декларація прав людини» встановила узагальнений 
стандарт який  забезпечує захист приватного життя особи. Стаття 3  
становить заборону катування, стаття 5 говорить про  право на 
свободу та особисту недоторканність, стаття 6 право на 
справедливий суд, стаття 8  право на повагу до приватного життя і 
сімейного життя.  В цих та інших стандартах Декларації відображені 
ті загальнолюдські цінності, які необхідні для гідного розвитку,  та 
забезпечення прав і законних інтересів людини та громадянина. 
Кожна особа має право на повагу до особистого життя, це право є 
одним із небагатьох прав людини, які не мають точного визначення 
не лише у правовій доктрині, а й практиці судів [2]. 

Невтручання у приватне життя передбачене ч. 1 ст. 7 
Кримінального процесуального кодексу України, як одна із 
основних  засад кримінального провадження, а стаття 15 цього ж 
кодексу гарантує невтручання у приватне (особисте і сімейне) 
життя, але для виконання завдань кримінального провадження збір, 
зберігання, використовування та поширення інформації про 
приватне життя особи має місце та застосовується виключно у 
відповідності до чинного законодавства[3]. 

Н. В. Устименко вважав, що особисте життя (приватне життя) 
– це «сукупність особистих немайнових благ, що знаходять своє 
правове закріплення в особистих немайнових правах, метою яких є 
забезпечення свободи й незалежності людини визначати за своїм 
розсудом поведінку в житті, виключаючи будь-яке втручання 
сторонніх осіб, за винятком випадків, прямо передбачених 
законодавством»[4, 20 ст.]. 
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Законодавство визначає таємницю як певного роду відомості, 
розголошення яких може принести великий збиток інтересам її 
власника. Таємниця приватного життя охоплює різні сторони 
особистої життєдіяльності особи такі як: інтимні сторони, звички, 
здоров'я, фізичні та фізіологічні особливості, засоби особистого 
спілкування, здійснювані особою юридично значущі дії, фінансові 
справи тощо. У зв'язку з цим право на таємницю приватного життя 
включає в себе таємницю:  

– Особистої інформації ( Закон України «Про інформацію»);  
– Таємницю сповіді (Закон України «Про свободу совісті та 

релігійні організації»);  
– Усиновлення (удочеріння) (Сімейний кодекс України); 
 – Кореспонденції та телефонно - телеграфних повідомлень 

(Цивільний кодекс України); 
 – Слідчих дій (Кримінальний процесуальний кодекс України);  
– Нотаріальних дій (Закон України «Про нотаріат» );  
– Медичну таємницю (Основи законодавства України про 

охорону здоров’я, Цивільний кодекс України);  
– Адвокатську таємницю (Закон України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність »);  
– Банківську таємницю (Закон України «Про банки і 

банківську діяльність»)[1]. 
 Про всі ці види таємниць можна говорити, як про інформацію 

з обмеженим доступом, та наскільки  важливе їх збереження та на 
яких підставах держава може порушувати їх зміст. Стаття 8 
Європейської конвенції з прав людини зазначає кожен має право на 
повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і 
кореспонденції.  Основною метою цієї статті є захист від 
свавільного втручання у приватне та сімейне життя, житло та 
кореспонденції. 

Якщо спиратися на рішення ЄСПЛ, ми можемо сказати , що 
Європейський Суд є органом, що тлумачить конвенцію включаючи 
міждержавні справи і скарги окремих осіб.  Так, у справах «Ментес 
та інші проти Туреччини» і «Кіпр проти Туреччини» Суд вирішив, 
що навмисне знищення спецслужбами житла і майна заявників 
торкається всієї сфери прав особистості, які захищаються статтею 8: 
сімейне життя, приватне життя і житло. Суд ухвалив, що немає 
потреби у їх розподілі. Вислання осіб, які довгий час проживали у 
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країні. Якщо розглядати  судові прецеденти, можна побачити, що 
концепція «приватного» життя належить особистій автономії. Сюди 
відносяться аспекти  як фізичної так  і моральної недоторканності. 
Концепція виходить за вузькі межі гарантій життя, вільного від 
небажаної публічності. Вона забезпечує поле, в межах якого кожний 
може вільно займатися розвитком своєї особистості. Сюди входить 
право на можливість розвивати взаємостосунки з іншими особами, у 
тому числі емоційні і сексуальні[5; 6]. 

Одним з фундаментальних принципів демократичного 
суспільства є законність. Законність передбачає ,що втручання з 
боку виконавчої влади в права осіб повинне бути предметом 
ефективного контролю. Цей контроль звичайно здійснюється 
судовою владою, оскільки судовий контроль надає найкращі гарантії 
незалежності, неупередженості і належної процедури . 

Деякі аспекти прав, що захищаються статтею 8, мають більшу 
«вагу», ніж інші. Це, наприклад, право на сексуальні стосунки. 
Втручання в такі права дозволено тільки, якщо маються «особливо 
серйозні причини». У деяких справах ступінь наданих державі меж 
розсуду залежить не стільки від того, наскільки права, що 
розглядаються, важливі для конкретної особи, скільки від того, з 
якими інтересами вступають у конфлікт ці права, а межі 
невтручання – це своєрідний аспект, який слугує для чіткого 
регулювання втручання в особисте життя людини та громадянина . 

Отже межі втручання в приватне життя це – обставини 
особистого існування людини, життєдіяльності людини, образ життя 
та всі інші конфіденційні обставини існування людини, дані щодо 
здоров’я таємниця віросповідання, фізичного і інтелектуального 
розвитку людини, інтимні стосунки, взаємовідносини в сім’ї 
спілкування та стосунки з іншими людьми, зміст приватних 
щоденників, листів та записок тощо.  

Підсумовуючи  вище зазначене можна дійти висновку, що 
дослідження проблем захисту приватного життя людини 
залишаються спірними , а закріпленні норми невтручання в 
приватне життя відповідно до нових положень Кримінального 
процесуального кодексу України усувають прогалини в забезпеченні 
виконання норм Конституції  України та інших нормативних актів, 
ратифікованих Верховною Радою, але потребують подальшого 
удосконалення та розвитку  на законодавчому рівні. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ У 
КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ В УМОВАХ КАРАНТИНУ 

На сьогоднішній день доступ до правосуддя є 
основоположним принципом кримінального процесу та однією з 
найважливіших гарантій прав учасників кримінального 
провадження. Високий ступінь втручань та обмежень у права 
людини у кримінальному процесі потребує запровадження деяких 
гарантій, до яких у першу чергу відноситься доступ до правосуддя, 
яке повинно відповідати критеріям дієвості та ефективності 
кримінального провадження. 
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Необхідно зупинитися на тому, що керівні положення 
принципу доступу до правосуддя знаходять свою реалізацію у статті 
21 Кримінального процесуального кодексу України та у статті 55 
Конституції України. Цей принцип кримінального судочинства 
передбачає гарантування кожному права на справедливий розгляд та 
вирішення справи в розумні строки незалежним і неупередженим 
судом, створеним на підставі закону [1, ст. 21; 2, ст. 55]. 

Над дослідженням реалізації доступу до правосуддя у 
кримінальному судочинстві працювали такі відомі правники, як 
Рапаєва М. В., Бойко І. Й., Кириєнко В. А. та інші. 

Слід зазначити, що перед тим, як перейти до висвітлення 
проблематики реалізації доступу до правосуддя у кримінальному 
процесі, необхідно зупинитися на такому терміні як «правосуддя». 
Правосуддя – це правозастосовна діяльність суду з розгляду і 
вирішення у встановленому законом процесуальному порядку 
віднесених до його компетенції справ з метою охорони прав та 
свобод людини і громадянина, законних інтересів юридичних осіб та 
інтересів держави [3]. 

В сучасних реаліях, в яких зараз знаходиться Україна, тобто в 
умовах карантину, новації не оминули і питання здійснення 
правосуддя. У цьому дослідженні ми розглянемо, що змінилося у 
судочинстві і що нового з'явилося у судовій практиці у прив'язці до 
карантинних умов. Головне, на нашу думку, на що слід звернути 
увагу є те, що жоден суд не перестав виконувати свої функції і не 
припинив роботу. У всих судах тривають судові процеси, 
включаючи порушення, пов’язані з порушенням карантину. 

Верховна Рада України 23 квітня 2020 року прийняла Закон 
«Про внесення зміни до розділу XI «Перехідні положення» 
Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей 
судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у 
кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час 
судового провадження на період карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню 
коронавірусної хвороби (COVID 19)».  

Що ж передбачає впровадження в систему національного 
законодавства у сфері кримінального судочинства? 
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По-перше, проведення судового засідання у режимі відео-
конференції, у тому числі під час судового провадження, 
здійснюється на умовах, визначених з дотриманням правил, 
передбачених частинами третьою – дев’ятою статті 336 КПК[4]. 

Проведення судового засідання у режимі відеоконференції є 
доволі не поганою ідеєю, з огляду на ситуацію. Тобто сторонам 
провадження не треба з’являтися особисто до суду і наражати себе 
на ризик зараження, а можна «сидіти» у суді онлайн. Для цього слід 
лише за п’ять днів до призначеної дати засідання подати судді 
відповідну заяву, та отримати від судді згоду у проведенні такого 
засідання. На практиці, інколи такі заяви отримують відмову, 
особливо в тих справах де обвинуваченого тримають під вартою. 

По-друге, розгляд питань, віднесених до повноважень 
слідчого судді, суду (крім розгляду клопотання про обрання 
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою) за його 
рішенням, прийнятим з власної ініціативи або за клопотанням 
сторони кримінального провадження, може бути проведено у 
режимі відео-конференції, про що повідомляються сторони 
кримінального провадження у порядку, визначеному ст. 135 КПК 
[4]. Тут складається переважно такаж ситуація і суддя приймає 
рішення проводити такі засідання очно, дотримуючись всіх 
карантинних обмежень та правил. 

На цей час в умовах карантину ми потерпаємо від того, що 
права людини обмежуються у відношенні до правосуддя, якого 
потребує особа, і тому під час такого обмеження відбулися 
відповідні зміни у кримінальному процесі та певному порядку його 
проводження. Обмеження принципу відкритості кримінального 
провадження в судах найбільш суттєво відчувають учасники 
кримінального провадження. Зокрема, підозрювані чи обвинувачені 
та потерпілі, які безпосередньо беруть участь у кримінальному 
процесі та з таким обмеженням потерпають утиску свого права. 
Слідчий суддя, суд може прийняти рішення про обмеження доступу 
осіб, які не є учасниками судового процесу, в судове засідання під 
час карантину, якщо участь в судовому засіданні становитиме 
загрозу життю чи здоров'ю особи. 

Позитивним доповненням процесуального законодавства на 
час карантину є продовження окремих строків. Очевидно, що 
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завжди будуть учасники провадження, які проти затягування 
процесуальних строків, однак в цілому такий підхід видається 
правильним та розумним [5]. 

Отже, у підсумку дослідження у реалізації доступу до 
правосуддя у кримінальному процесі в умовах карантину можна 
зробити певні висновки. На час карантину, крім учасників судового 
процесу, інші особи, які можуть брати участь у судовому засіданні 
обмежуються у праві відкритості судового засідання у 
кримінальному процесі та відповідно у перенесенні процесуальних 
строків такого засідання. До зали судового засідання не можуть 
допускати всіх і тому вони мають чекати їхнього виклику окремо. 
Адже інакшого виходу з такої ситуації, що коїться у нашій країні 
немає, а так сторони вимушені дотримуватись відповідних правил, 
щоб їхньому здоров’ю та життю нічого не загрожувало. Важливим 
моментом для розвитку судової системи є можливість проведення 
відеоконференцій, тобто впровадження дистанційного правосуддя. 
На нашу думку, створення якісної та ефективної системи 
дистанційного правосуддя стане інноваційним етапом 
вдосконалення нашої судової системи. 
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПРЕЗУМПЦІЇ НЕВИНУВАТОСТІ  
ЯК ГАРАНТІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ОСОБИ  

У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

Відповідно до ст. 3 Конституції України людина і її гідність 
визнаються найвищою цінністю [1].  У Конституції України 
закріплений як обов’язок держави із забезпечення, захисту прав 
особи у всіх сферах правового регулювання, в тому числі і 
кримінальній процесуальній. Обмеження прав і свобод людини 
можливе лише у випадках, прямо передбачених законом. Найбільш 
відчутним воно є в кримінальному процесі, який передбачає в ході 
кримінального провадження застосування найсуворіших засобів 
обмеження прав і свобод особи. Важливою гарантією їх захисту є 
принцип презумпції невинуватості.   

Однак законодавче закріплення презумпції невинуватості як 
однієї із засад кримінального провадження не означає автоматичної 
реалізації як самої презумпції, так і пов’язаних з нею правових 
положень. На сьогодні залишається багато спірних питань, 
пов’язаних із визначенням змісту презумпції невинуватості, обсягом 
гарантій її ефективного забезпечення.  

Варто зазначити, що окремі аспекти принципу презумпції 
невинуватості висвітлювалися в працях сучасних українських 
вчених: Ю. Бауліна, А. Бойка, Т. Варфоломеєвої, В. Гончаренка, С. 
Гончаренка, Ю. Грошевого, М. Коржанського, В. Крижанівського, 
В. Маляренка, О. Михайленка, М. Михеєнка, В. Молдована, В. Нора, 
О. Осауленка, Н. Сибільової, В. Тертишника, М. Шумила. 

Метою даного дослідження є осмислення суті  та змісту 
принципу презумпції невинуватості , визначення  основних 
теоретичних та практичних аспектів, а також  напрямів 
удосконалення законодавства Україні відповідно до європейських 
стандартів. 
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Своє закріплення на законодавчому рівні принцип презумпції 
невинуватості знайшов  у ч. 1 ст. 17 Кримінального процесуального 
кодексу (далі – КПК України): «Особа вважається невинуватою у 
вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана 
кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, 
передбаченому цим Кодексом, і встановлено обвинувальним 
вироком суду, що набрав законної сили»[2] . Ця норма знайшла своє 
відображення ще у низці  міжнародного законодавства: у п. 1 ст. 11 
Загальної декларації прав людини, п. 2 ст. 6 Конвенції про захист 
прав і основних свобод людини (далі — Конвенція), п. 2 ст. 14 
Міжнародного пакту про громадянські i політичні права, принципі 
36 Зводу принципів захисту всіх осіб, які піддаються затриманню чи 
ув’язненню будь-яким чином. 

Відповідно до правової позиції Європейського суду з прав 
людини (далі — ЄСПЛ), презумпція невинуватості «покладає 
обов’язок доведення на сторону обвинувачення, гарантує, що жодна 
вина не може бути презюмована до тих пір, поки винність не була 
доведена поза всяких розумних сумнівів і забезпечує, щоб сумніви 
тлумачилися на користь обвинуваченого» (Барбера, Мессеге і 
Хабард проти Іспанії (10590/83), (1988) §77; Телфнер проти Австрії 
(33501/96), (2001) §15 [4]).  

Презумпція невинуватості є об’єктивним правовим 
положенням. Якщо судове рішення стосовно особи відображає 
думку,  що вона винна, але ця думка сформована до того, як було 
доведено її вину відповідно до закону, це рішення порушує 
вищевказані вимоги Конвенції. Таке порушення має місце навіть за 
умови відсутності формальних заяв щодо вини особи, але коли є 
підстави говорити, що національний суд вважає людину винною 
(Ісмоїлу та інші проти Росії (Ismoilov and Otherьммs v. Russia), п. 
161; Буткевічіус проти Литви (Butkevicius v. Lithuania), п. 53 [4]).  

Презумпція невинуватості є одним із найважливіших 
елементів справедливого кримінального процесу. Пункт 2 ст. 6 
Конвенції забезпечує «право вважатися невинним доти, доки вину 
не буде доведено в законному порядку»[3]. Принцип презумпції 
невинуватості вимагає, inter alia, щоб при виконанні своїх обов’язків 
судді не починали розгляд з упередженістю про те, що 
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обвинувачений скоїв відповідне правопорушення (Яносевич против 
Швеции (Janosevic v. Sweden), п. 97 [4]).  

Судова практика у багатьох європейський країнах свідчить 
про зростання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, 
які обґрунтовуються ризиком для суспільної безпеки. Однак особа, 
свободу якої обмежено через підозру в учиненні злочину, зрештою 
може виявитися невинуватою, і обмеження свободи неминуче буде 
порушенням статті 5 Конвенції. Затримання особи та взяття її під 
варту мають відбуватися відповідно до вимог презумпції 
невинуватості. Насамперед, затримання особи, підозрюваної у 
вчиненні злочину, обрання щодо неї запобіжного заходу, інших 
заходів процесуального примусу не є і не може бути доказом вини 
цієї особи.  

Зупинемо увагу на процесуальних наслідках порушення 
принципу презумпції невинуватості. Як зазначалось вище, ст. 17 
КПК України визначається, що кожна людина є невинуватою, поки 
її вина не буде доведена обвинувальним вироком, який набув 
законної сили. Проте норми КПК України установлюють принципи, 
за якими суд, зберігаючи об’єктивність та неупередженість, створює 
необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав 
та виконання процесуальних обов’язків. Ці норми спрямовані на 
забезпечення об’єктивного та неупередженого здійснення 
правосуддя. Вказане підтверджується і положенням абз. 2 п. 5 ч. 4 
ст. 291 КПК України, відповідно до якого надання суду інших 
документів до початку розгляду забороняється. Реалізація цих 
механізмів забезпечується положеннями ст.ст. 75—79 КПК України. 
Так, п. 5 ч. 1 ст. 75 КПК України передбачає, що слідчий суддя, 
суддя або присяжний не можуть брати участь у кримінальному 
провадженні за наявності інших обставин, які викликають сумніви в 
їх неупередженості. За наявності підстав, вказаних у ст.ст. 75—79 
КПК України, слідчий суддя, суддя, присяжний, прокурор, слідчий, 
захисник, представник, експерт, спеціаліст, перекладач, секретар 
судового засідання зобов’язані заявити самовідвід[5]. 

Принцип презумпції невинуватості є фундаментальною 
гарантією кримінального процесу, яка убезпечує особу від 
несправедливого покарання, тобто без доведеності у встановленому 
порядку вини особи у вчиненні кримінально правопорушення, від 
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покарання на підставі зібраних незаконним шляхом доказів тощо. 
Вона є запорукою встановлення істини в кожній кримінальній 
справі, внаслідок її дії встановлюються такі гарантії, які 
забезпечують всебічне й повне дослідження всіх обставин справи. 
Особливістю презумпції невинуватості є те, що вона має цілковито 
практичне вираження, яке полягає у конкретних вимогах до 
правоохоронних та судових органів, а значить, і ступінь її втілення 
можна легко перевірити.  

П. 2 статті 6 Конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод: "кожен, кого обвинувачено у вчиненні 
кримінального правопорушення, вважається невинуватим доти, доки 
його вину не буде доведено в законному порядку" [3]. 

Положення наведеної статті Конвенції про захист прав 
людини та основоположних свобод розкриває сутність та зміст 
цього принципу, а саме: зазначаються межі його дії (будь-які справи 
про кримінальне правопорушення, що за своїм змістом ширше 
поняття злочину, яке використовується в українському 
законодавстві), момент, з якого особа вважається винуватою (коли 
вина особи доведена в законному порядку) та недопустимість 
альтернативної до визначеної законом процедури встановлення 
винуватості особи [6]. 

Крім того, дія цього принципу розповсюджується на весь 
кримінальний процес незалежно від результатів розслідування, а не 
тільки на час судового розгляду. Таким чином, ЄСПЛ намагався 
надати презумпції невинуватості певної універсальності в межах 
кримінально-процесуальної сфери. 

Але попри її закріплення на конституційному та 
міжнародному рівнях, принцип доволі часто порушується, про що 
свідчить кількість справ проти України у ЄСПЛ. 

ЄСПЛ наголошує на тому, як важливо державним посадовим 
особам добирати слова, оприлюднюючи свої заяви ще до судового 
розгляду справи, порушеної проти особи, та визнання її винною в 
тому чи іншому злочині. У ряді справ ЄСПЛ констатував порушення 
пункту 2 статті 6 Конвенції, спричинене коментуванням 
представниками влади кримінальних справ: 

• повідомлення комісара поліції (в присутності міністра 
внутрішніх справ і директора департаменту кримінальної поліції) на 
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прес-конференції про те, що заявник є «підбурювачем вбивства» 
(справа «Аллене де Рібемон проти Франції») [7]; 

• заява першого заступника прокурора Києва, яку процитували 
3 різні газети і яку було зроблено задовго до складання 
обвинувального висновку у справі заявника, про те, що заявник був 
«фактичним керівником» групи кілерів і «його розпорядження 
[вбивати] мали систематичний характер» (справа «Шагін проти 
України») [8]; 

• заяви керівників міського відділу та обласного управління 
МВС, які давали коментарі ЗМІ щодо кримінальної справи заявника, 
містили недвозначні твердження щодо вини у вчиненні 
інкримінованих йому злочинів до ухвалення вироку (справа 
«Довженко проти України») [9]. 

Таким чином, слід принципово розрізняти повідомлення про 
те, що когось лише підозрюють у вчиненні злочину, та чітку заяву, 
зроблену за відсутності остаточного вироку, про те, що особа 
вчинила злочин. 

Отже, хоча аналіз окремих справ, пов’язаних з презумпцією 
невинуватості, не може претендувати на вичерпне висвітлення всіх 
аспектів цього принципу, однак сам спосіб оцінки – через практику 
ЄСПЛ – створює підґрунтя для тлумачення та застосування 
відповідних норм національного законодавства. ЄСПЛ, розглядаючи 
конкретні справи, не лише виносить рішення, але і формує у 
рішеннях принципи, які мають застосовуватись всіма національними 
судами.  

Повага до принципу презумпції невинуватості є невід’ємною 
частиною права на справедливий суд. Адже дія цього принципу 
направлена на те, щоб  протистояти у кримінальному провадженні 
обвинувальному ухилу, суб’єктивізму, тенденційності чи навіть 
свавіллю всьому, що перетворює кримінальне судочинство у 
знаряддя розправи над обвинуваченим, ототожнює обвинуваченого з 
винуватим, робить його фактично безправним. 
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АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧИХ ІНІЦІАТИВ  
ЩОДО РОЗШИРЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ГВАРДІЇ ПІД ЧАС ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ 

Національна гвардія в Україні була створена у 2014 році та 
замінила собою внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ 
України.  
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Метою реорганізації внутрішніх військ в Національну гвардію 
було створення військового формування з правоохоронними 
функціями, що входитиме до системи Міністерства внутрішніх 
справ України й призначатиметься зокрема для виконання завдань із 
захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів 
громадян, суспільства і держави від злочинних та інших 
протиправних посягань, охорони громадського порядку та Наразі 
Національна гвардія здійснює патрулювання вулиць з метою 
охорони громадського порядку. Відповідно до пункту 1 частини 
першої статті 13 Закону України “Про Національну гвардію 
України” у разі залучення до виконання завдань з охорони 
громадського порядку військовослужбовці мають право здійснювати 
превентивні та поліцейські заходи примусу відповідно до Закону 
України "Про Національну поліцію" [2]. Водночас, вони не можуть 
виконувати ці функції самостійно, оскільки виконують лише 
допоміжну функцію під час патрулювання [3]. 

забезпечення громадської безпеки [1].  
21.02.2020 у Верховній Раді України був зареєстрований 

проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо вдосконалення правових засад діяльності 
Національної гвардії України» реєстраційний номер 3105. 
Ініціаторами цього законопроєкту були народні депутати України 
Павлюк М.В., Бакумов О.С., Герасименко І.Л., Дмитрук А.Г., 
Припутень Д.С.. Цим законопроєктом було запропоновано 
розширити повноваження Національної гвардії України під час 
охорони громадського порядку. А саме:   

● приймати заходи, спрямовані на припинення 
кримінальних і адміністративних правопорушень; 

● складати протоколи про адміністративні 
правопорушення; 

● затримувати, доставляти та передавати правоохоронцям 
осіб, які вчинили, або підозрюються у вчиненні адміністративних 
правопорушень; 

● користуватися реєстрами та базами даних Міністерства 
внутрішніх справ України; 
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● передавати матеріали про адміністративні 
правопорушення на розгляд суду або уповноважених органів 
виконавчої влади [4]. 

Ці функції вступають у суперечність з частиною четвертою 
статті 17 Конституції України яка встановлює, що Збройні Сили 
України та інші військові формування ніким не можуть бути 
використані для обмеження прав і свобод громадян [5].  

Національна гвардія України відповідно до частини першої 
статті 1 Закону України “Про національну гвардію України” та 
частини п’ятої статті 18 Закону України “Про національну безпеку 
України” є військовим формуванням з правоохоронними функціями 
[6]. Оскільки Конституція України не передбачає окремого 
регулювання саме для “військових формувань з правоохоронними 
функціями” ми вважаємо, що на Національну гвардію України 
поширюються обмеження, встановлені частиною четвертою статті 
17 Конституції України.  

Головне науково-експертне управління Апарату ВРУ, у 
своєму висновку щодо згаданого вище проєкту закону підтримало 
ідею поширення на нацгвардійців повноважень щодо складання 
адміністративних протоколів, здійснення адміністративних 
затримань та доставлення порушника до поліції.  Однак все-таки 
надало власні зауваження та запропонувало повернути його на 
доопрацювання [7]. Своєю чергою, парламентський Комітет з 
питань правоохоронної діяльності запропонував прийняти проєкт 
закону в першому читанні за основу [8]. 

Цей законопроєкт став об’єктом суспільного інтересу, 
результатом якого стала спільна заява 25 правозахисних організацій 
до народних депутатів України з закликом не приймати цей 
законопроєкт. У своїй заяві  правозахисники зазначають що такі 
зміни до законодавства можуть призвести до зловживань владними 
повноваженнями з боку посадових осіб Національної гвардії та 
надмірного обмеження прав і свобод людини й громадянина. Крім 
того, що військовослужбовці не проходять спеціальну підготовку, не 
мають необхідних знань та навичок для здійснення поліцейської 
діяльності, в разі порушень прав людини з їхнього боку буде 
ускладнена процедура відновлення прав потерпілих та притягнення 
до відповідальності порушників [9].  
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Варто зауважити, що це вже не перший законопроєкт, який 
має на меті розширення повноважень Національної гвардії України. 
Аналогічний проєкт закону був внесений народними депутатами 
України Паламарчуком М.П., Королем В.М., Яніцьким В.П., 
Геращенком А.Ю., Карпунцовим В.В., Барвіненком В.Д.  до 
Верховної Ради України 08.06.2017 та зареєстрований за № 6556 
[10].  Однак цей законопроєкт також викликав занепокоєння в 
суспільстві. Експерти, правозахисники та громадські організації 
звертались до народних депутатів з вимогою не приймати цей його, 
також апелюючи до частини четвертої статті 17 Конституції 
України. Також цей законопроєкт викликав  акції протесту. [11]. 

Після цього в МВС заявили: “У журналістів, правозахисників 
та представників громадськості викликають занепокоєння 
пропозиції щодо розширення повноважень Національної гвардії в 
частині виконання завдань з охорони органів влади та підтримання 
громадської безпеки, зокрема складання адміністративних 
протоколів на громадян. Інформуємо, що Міністерство внутрішніх 
справ не виступало ініціатором згаданого законопроєкту і 
концептуальні положення його наразі не підтримує” [12]. 
Зауважимо, що позиції Головного науково-експертного управління 
Апарату ВРУ та профільного парламентського комітету були 
аналогічними, як і до проєкту № 3105 — ГНЕУ пропонувало 
повернути на доопрацювання, а комітет говорив про можливість 
прийняття в першому читанні за основу. Зрештою, законопроєкт так 
і не був розглянутий парламентом і наразі вважається відкликаним у 
зв’язку із закінченням VIII скликання Верховної Ради України.  

Звернімо увагу, що проєкт закону № 3105 від 21.02.2020 
надавав Національній гвардії більше поліцейських функцій, ніж 
проєкт закону № 6556 від 08.06.2017, але отримав підтримку від 
Міністерства внутрішніх справ України та командування 
Національної гвардії України.  

13.05.2020 відбувся розгляд проєкту № 3105 у першому 
читанні, та він не набрав необхідної кількості голосів для прийняття 
за основу, і навіть для повернення в комітет на повторне перше 
читання. На нашу думку, таке рішення народних депутатів є 
правильним, оскільки прийняття такого закону наділо б 
військовослужбовців Національної гвардії повноваженнями, які 
прямо заборонені Конституцією України.  
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Отже, за результатом аналізу законодавчих ініціатив щодо 
розширення повноважень Національної гвардії під час охорони 
громадського порядку, можемо зробити наступні висновки.: 

● такі законодавчі ініціативи вступають у суперечність з 
нормами Конституції України; 

● також вони йдуть врозріз з політикою реформування 
правоохоронних органів 

● і вони постійно є предметом суспільного інтересу.  
На сьогодні такі ініціативи поки не отримали законодавчого 

закріплення, однак, враховуючи вже другу спробу розширення 
поліцейських функцій Національної гвардії України, можемо 
припускати що такі ініціативи можуть повторюватись. Тож 
вважаємо за необхідне продовжувати вивчення  цієї проблеми.  
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ПРОБЛЕМА ОЦІНКИ ДОКАЗІВ  
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Основний Закон України встановлює, що для держави та її 
правоохоронних та правозахисних органів  пріоритетним завданням 
є надійна і ефективна охорона конституційних прав, свобод та 
законних інтересів людини та громадянина. Для повноцінного 
виконання такого завдання, достатньо багато зроблено державою в 
напрямку реформування правової системи за роки незалежності 
України.  
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Правова система держави– це найважливіший ґрунт, який 
складається з юридичних засобів, завдяки яким проходить належне 
регулювання суспільних відносин, юридичних явищ та дотримання 
основних засад, зокрема  принципу справедливого суду. А одним із 
найважливіших елементів досягнення умов справедливого 
правосуддя в кримінальному судочинстві є дотримання процедури 
оцінки доказів. Інститут доказування належить до фундаментальних 
правових категорій, з якими невід’ємно пов’язана вся історія 
кримінального процесу з моменту його зародження і до сьогодні, 
адже давно відомо, що за своєю природою кримінальний суд як 
певна розумова операція є неможливим без доказів [1]. 

Наукова дискусія оцінки доказів у кримінальному процесі 
почалась ще з початку введення цього інституту та продовжується й 
наразі, що доводить, що питання, пов’язані з оцінкою доказів є 
проблемними та актуальними. У наукових працях розглядали ці 
питання такі вчені як С. А. Альперт, В. І. Бояров, Т. В. 
Варфоломеєва, В. І. Галаган, В. Г. Гончаренко, Ю. М. Грошевий, А. 
Я. Дубинський, В. С. Зеленецький, З. З. Зінатуллін, Н. С. Карпов, Є. 
Г. Коваленко, В. С. Кузьмичов, В. К. Лисиченко,  М. М. Михеєнко, 
М.А. Погорецький, С.М. Стахівський, М.Є. Шумило та інші. 

Метою наукової роботи є аналіз поняття та виокремлення 
проблем оцінки доказів у кримінальному процесі. 

Європейська конвенція з прав людини, яка ратифікована 
Верховною Радою України, у статті 6 зазначає принцип 
справедливого правосуддя [2]. Оцінка доказів, як зазначалось вище, 
у кримінальному провадженні є невід’ємним елементом 
справедливого суду. Однак, проаналізувавши слідчо-судову 
практику, необхідно зазначити, що наразі існують системні 
порушення в даному питанні, що очевидно порушує принцип. І це 
пояснюється тим, що, на наш погляд, законодавче регулювання є 
неточним.  

Відповідно до статті 94 КПК: «Слідчий, прокурор, слідчий 
суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на 
всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин 
кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний 
доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а 
сукупність зібраних доказів– з точки зору достатності та 



- 69 - 

взаємозв’язку для прийняття відповідного процесуального рішення. 
Жоден доказ не має наперед встановленої сили» [3]. 
Проаналізувавши це положення, можна відразу виділити основні 
елементи оцінки доказів: внутрішнє переконання особи, яка це 
здійснює, та відповідність доказів закону.  

На наш погляд, поняття внутрішнього переконання особи є 
доволі абстрактним та може розглядатись по-різному, що може 
призвести до порушення прав учасників кримінального процесу. 
Тому, дуже велика необхідність визначення поняття та меж 
поширеності на законодавчому рівні.  Однак, законодавець не надає 
дефініцію, тому треба звернутись до наукових праць правників. 
Проте й серед науковців відсутня єдина позиція стосовно 
внутрішнього переконання слідчого, прокурора, слідчого судді та 
суду при оцінці доказів в кримінальному процесі.  

Одна частина науковців, зокрема З.З. Зінатуллін, вважають що 
це є принципом; друга частина – розглядають як метод; інші, у тому 
числі Т.А. Ульянова,– як критерій та результат; наступні, зокрема І.І. 
Мухін, дотримується позиції, що внутрішнє переконання є методом 
та засобом оцінки доказів та пізнання істини [4]. Різні думки 
науковців, доказують те, що є гостра необхідність в регулюванні 
цього поняття на законодавчому рівні. На нашу думку необхідно 
внести зміни у статтю 3 КПК, де зазначаються визначення основних 
термінів Кодексу та додати дефініцію цього поняття.  

На наш погляд, об’єднавши декілька позицій науковців, 
найширшим та й найточнішим буде наступне визначення. А саме, 
внутрішнє переконання – це стан свідомості суб’єкта (слідчого, 
прокурора, слідчого судді, суду) оцінки доказів, який є 
неупередженим та вільним від думки інших осіб, відповідає змісту 
поняття доказів та його елементів,  відповідно до яких він впевнений 
у правильності свого висновку щодо наявності чи відсутності 
обставин, що входять до предмета доказування, для правильного 
вирішення справи по суті у кримінальному провадженні. 

З даної дефініції можна виокремити основну ознаку 
внутрішнього переконання, і як наслідок – оцінки доказів. Це вплив 
суб’єктивних факторів на прийняття рішень у кримінальному 
провадженні.  Суб’єкти оцінки доказів діють та виконують свої 
повноваження, ґрунтуючись на особистих уявленнях про 
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справедливість, коректність, доцільність й тощо. Тобто, по суті, 
відбувається суб’єктивне ставлення до об’єктивної реальності, що, 
на наш погляд, не може бути стовідсотково об’єктивним. Адже, по-
перше, уявлення про справедливість у всіх різне, а по-друге– не 
треба випускати з уваги таке явище як професійна деформація. 
Тобто це коли з роками у працівників правоохоронних органів 
виникає певний стійкий обвинувальний стереотип до оцінки 
доказової інформації. Це може призводити до того, що такими 
працівниками більшість підозрюваних та обвинувачених 
сприймаються та розглядаються як особи, які точно є винними у 
вчиненні кримінальних правопорушень. І не зважаючи на те, що 
суб’єктів оцінки доказів декілька, все одно є великий відсоток 
помилок при оцінці доказів. Так, за статистикою правників стосовно 
узагальненої практики судів стосовно загальної кількості помилок 
оцінки доказів, було виявлено 58% помилок при розгляді питання 
про всебічність, повноту та неупередженість у дослідженні всіх 
обставин кримінального провадження; 22% склали випадки, коли 
суб’єкти оцінки доказів допускали помилки, надаючи оцінку 
достовірності доказів; 11%– випадки, коли суб’єктами були 
допущені помилки під час надання оцінки допустимості доказової 
інформації; 7%– упущення пов’язані з належністю доказової 
інформації до кримінального провадження [4].  Однак, дана 
статистика була зроблена на етапах досудового розслідування 
кримінального провадження. 

Відразу виникає питання про розмежування досудового 
розслідування та судового розгляду кримінальної справи при оцінці 
доказів. Кримінальний процесуальний кодекс це питання не 
врегульовує, тобто можливо це означає те, що не треба проводити 
межу між етапами провадження. Однак, А.І. Трусов у своїх роботах 
стверджує, що є необхідність розрізняти оцінку доказів у ході 
проведення досудового розслідування, що має попередній характер, 
і оцінку доказів у ході судового розгляду, що має остаточний у 
кримінальному проваджені [5]. І.М. Лузгін, підтримуючи цю думку, 
зазначає, що у ході досудового розслідування оціночна діяльність 
суб’єктів кримінального провадження має такий характер, який 
можна віднести до розсудливо-перевірочного, тому що оцінка у 
цьому випадку є попередньою та служить логічним підґрунтям для 
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формування обвинувальної чи виправдувальної тези. Також він 
припускає, що на стадії досудового розслідування є випадки 
існування недостовірних або недоброякісних фактичних даних, які 
безпремінно будуть пов’язані з виконанням функцій кожного 
суб’єкта, керуючись своїми внутрішніми ставленнями [6]. 

Тобто ми можемо виокремити з даних тверджень таке поняття 
як «попередня оцінка доказів», яка буде стосуватись досудового 
розгляду . Однак, на наш погляд, такий вираз в оцінці доказів є не 
досить вдалим, оскільки така оцінка перш за все асоціюється із 
неповною оцінкою доказів. Ми вважаємо, що «попередня оцінка 
доказів» дезорієнтує суб’єктів доказування і як наслідок знижує 
рівень їх відповідальності за об’єктивності оцінки доказу на першій 
стадії провадження. Тому, ми можемо стверджувати, що оцінка 
доказів на будь-якій стадії кримінального провадження повинна  
мати «остаточний» характер і тому розмежовувати досудове 
розслідування та судовий розгляд в оцінці доказів не можна. 
Підтвердити наше твердження можна думкою П.А. Лупинської, яка 
зазначає, що у ході проведення досудового розслідування та 
судового розгляду характеристика оцінки доказів на досудовому 
розслідуванні як попередня, а у вироку як остаточна не відображає 
сутті оціночної діяльності та належно не підкреслює самостійного 
характеру цієї діяльності [7]. 

Таким чином, оцінка доказів у кримінальному провадженні 
має доволі дискусійний характер, як в теоретичному розумінні, так і 
в практичному. Відповідно до чинного КПК України оцінку доказів 
проводить слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм 
внутрішнім переконанням. Однак поняття «внутрішнє переконання» 
є достатньо абстрактним, що призводить до неправильної оцінки та 
порушення права на справедливий суд учасників кримінального 
судочинства. На наш погляд, необхідно внести зміни у статтю 3 
КПК, де зазначаються визначення основних термінів Кодексу та 
додати дефініцію цього поняття. Також, важливим на наш погляд, є 
не розмежування оцінки доказів у кримінальному провадженні, 
тобто не використовувати на юридичному простору  поняття 
«попередня та остаточна оцінка доказів», адже це може 
дезорієнтувати суб’єктів доказування.  
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ПРОБЛЕМИ НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ 
ДОПОМОГИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

Наприкінці 20 століття Україна була на шляху становлення у 
всіх сферах: політичному, економічному, суспільному, змінювався 
державний механізм і це не залишило осторонь, звичайно, правову 
систему. За останні декілька десятків років українське законодавство 
піддавалось активному реформуванню. Визначним кроком на цьому 
шляху держави було прийняття Конституції України 28.06.1996 року 
[1], яка проголосила Україну демократичною державою, в якій 
вищою цінністю є людина, її права та свободи.  

Саме ч. 1 ст. 59 Конституції України передбачає, що кожен 
має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, 
така допомога надається безоплатно. 
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Насправді ж безоплатну правову допомогу почали надавати 
лише з прийняттям Закону України «Про безоплатну правову 
допомогу» від 02.06.11р.[2] і саме в цьому законі вперше було 
закріплено поняття «правової допомоги». 

Щодо історичної передумови появи цього закону, то 
створення системи безоплатної правової допомоги було ініційовано 
та запроваджено Міністерством юстиції України з метою як 
реалізації положень закріплених у Конституції України, так і 
виконання міжнародних зобов’язань, які були передбачені 
Резолюцією «Про виконання обов’язків та зобов’язань України». 
Положення даної Резолюції зобов’язували Україну покращити 
доступ до правосуддя шляхом запровадження системи безоплатної 
правової допомоги у відповідності до стандартів Ради Європи та 
практики Європейського Суду з прав людини [3]. 

Проблемі реалізації та перспективам розвитку системи 
безоплатної правової допомоги в Україні присвячували свої роботи 
такі дослідники і науковці як: Є.Ю. Бова, А.В. Іванцова, О.В. 
Хорошенюк, С.Д. Шаталюк та інші.  

Згідно ст. 1 Закону України «Про безоплатну правову 
допомогу» безоплатна правова допомога –це допомога, яка 
гарантується державою і повністю або частково надається за 
рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів 
та інших джерел та визначає два види правової допомоги -первинну 
та вторинну. 

Якщо говорити про первинну правову допомогу, то вона 
полягає у наданні консультацій, роз’яснень з правових питань, 
складенні документів правового характеру, може надавати 
рекомендації на звернення за вторинною правовою допомогою і т.д. 
І ось тут ми маємо звернутися до ст. 25 Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність» [4] яка закріплює порядок та 
умови надання адвокатами безоплатної правової допомоги. Ми 
робимо висновок, що адвокат не є основним суб’єктом, який може 
надавати первинну правову допомогу.  

А якщо говорити про вторинну правову допомогу, то вона 
полягає у захисті від обвинувачення, здійсненні представництва 
інтересів осіб та складення документів процесуального характеру і 
т.д. Такий вид правової допомоги надають адвокати, які пройшли 
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відбір відповідно до Порядку, затвердженого Постановою КМУ від 
28 грудня 2011 року № 1362 [5]. 

Система безоплатної правової допомоги, безумовно, є 
позитивним явищем правової системи України з уже сформованою 
правовою базою. Але на практиці все рівно виникають проблемі 
питання реалізації цієї системи. Наразі ми хотіли б дослідити 
проблемні аспекти надання БПД.  

БВПД надається чималому переліку осіб, які мають на неї 
право відповідно ст.14 ЗУ «Про безоплатну правову допомогу», 
відтак це є забезпеченням широкого доступу до правосуддя та 
захисту прав людини.  

Але з попитом людей на такий вид правової допомоги виникає 
питання оцінки якості цієї безоплатної, для користувачів, послуги. 
Згідно з наказом Міністерства юстиції України «Про стандарти 
якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
кримінальному процесі» [6] встановлені єдині стандарти якості при 
наданні безоплатної правової допомоги для всіх адвокатів. Якість 
надання безоплатної правової допомоги оцінюється за такими 
критеріями як своєчасність, результативність, доступність, 
відкритість, зручність, повага до особи, професійність та 
конфіденційність. 

Згідно звіту Координаційного центру з надання правової 
допомоги за 2019 рік [7] було 6 835 звернень з кримінального права і 
це становить 5% звернень з усіх галузей права, а загальна 
задоволеність клієнтів рівнем обслуговування становить 57%- це 
повністю задоволені, інші 19% задоволені на 8-9 балів з 10, 15% на 
5-6 і 11% незадоволені взагалі. Ця статистика стосується 
дистанційних та мобільних пунктів надання БПД. Ми можемо 
зробити висновок, що 57% повністю задоволених клієнтів- це, 
звичайно, більше половини і доволі непогано, але це не є ідеальним 
показником.  

На наш погляд центри з надання БПД приділяють дуже велику 
увагу правовій просвіті, різноманітним заходам, які в свою чергу, 
безумовно, мають велике значення для даної системи, але 
залишається незрозумілим, чому якості надання саме вторинної 
правової допомоги з кримінального права приділяється недостатньо 
уваги.  
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Так, заступник голови комісії з оцінювання якості, повноти та 
своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги 
при Раді адвокатів Хмельницької області, адвокат Євген Коваль 
зазначив: «Так, останнім часом, на адресу Комісії почали надходити 
як ухвали судів різних інстанцій, так і їхні листи із вимогами 
провести перевірку якості, повноти та своєчасності надання 
визначеним адвокатом безоплатної правової допомоги в 
конкретному кримінальному провадженні»[8]. Це може бути 
підтвердженням того, що БВПД надається не на тому рівні якості, як 
хотілося б.  

З вищевикладеного постає питання відповідальності адвокатів 
за неякісне, неповне або несвоєчасне надання правової допомоги. 
Відповідно п.2 ст.25 Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність» «Оцінка якості, повноти та своєчасності 
надання адвокатами безоплатної первинної правової допомоги 
здійснюється за зверненням органів місцевого самоврядування, а 
безоплатної вторинної правової допомоги - за зверненням органу 
(установи), уповноваженого законом на надання безоплатної 
правової допомоги, комісіями, утвореними для цієї мети радами 
адвокатів регіонів.»  

Відповідно до п.10 ч.4 ст.48 цього ж закону до повноважень 
Ради адвокатів регіону входить: створення спеціальної комісії з 
оцінки якості, повноти і своєчасності надання адвокатами 
безоплатної правової допомоги, але звернення клієнтів, які можуть 
бути не задоволені якістю надання БПД не передбачено 
національним законодавством.  

До того ж, якщо проаналізувати ст.30 Закону України «Про 
безоплатну правову допомогу», то можна дійти висновку, що 
відповідальність адвокатів, які працюють за контрактом з Центрами 
відсутня, адже дана норма містить положення про те, що рішення 
Центру про відмову в наданні безоплатної вторинної правової 
допомоги в установленому законом порядку можуть бути оскаржені 
до суду. Отже, питання конкретизації порядку та умов надання 
БВПД, а також механізму звернень клієнтів із заявами про неякісне 
надання правової допомоги є нагальним. 

Підсумовуючи, ми можемо зазначити, що БПД розвивається і 
її підтримка з боку законодавців і загалом держави є важливою з 
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огляду на те, що БПД є гарантом забезпечення рівного доступу 
людей до здійснення гуманного правосуддя, правової інформації, 
отримання консультацій, вона є засобом за допомогою якого 
посилюється правова спроможність особи. Щодо центрального 
інструменту, який гарантує здійснення БПД особливо вторинної 
кваліфіковано-адвокатів, то на сьогоднішній день існує досить 
багато проблем надання адвокатами БПД, деякі з них ми дослідили. 
Саме вони формують створення подальших досліджень, розробок, а 
також це є тим недосконалим елементом всієї системи БПД яка 
потребує в перспективі реформування і розвитку.  
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ПРОНИКНЕННЯ ТЕХНІКИ КОНТРОЛЮ НАД  
СВІДОМІСТЮ В ДІЯЛЬНІСТЬ ТРАДИЦІЙНИХ КУЛЬТІВ 

Проблемі використання техніки контролю над свідомістю 
присвячували свої роботи як зарубіжні, так і вітчизняні дослідники. 
Проблема ця багатогранна, а тому її розглядом займаються різні 
фахівці. В основному зустрічаються роботи релігієзнавців, 
політологів, соціологів і психологів. Всі вони висловлюють серйозну 
заклопотаність тими масштабами, яких досягло це явище на 
сьогоднішній день у світі, і Україна тут не виняток. Психологічні 
технології сьогодні використовуються практично у всіх сферах 
життя суспільства, а в релігійній сфері особливо. Технології ці в 
процесі діяльності релігійних і комерційних культів постійно 
вдосконалюються, а тому гостро відчувається брак нових робіт і 
публікацій з цієї тематики. 

Але навіть у відомих на сьогоднішній день дослідженнях, 
автори роблять основний акцент на явища контролю над свідомістю 
в нових культах, в той час, коли подібні тенденції в культах 
традиційних залишаються без уваги. 

Йдеться про процес проникнення в життя традиційних культів 
способу мислення і практики, притаманних новим релігійним 
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організаціям. Технологію контролю над свідомістю починають все 
ширше використовувати у своїй діяльності послідовники 
традиційних культів, таких як баптисти, адвентисти та інші 
протестантські релігійні організації. Відомі також випадки 
використання практики контролю над свідомістю на ґрунті 
православного віровчення. Це нове явище в релігійному житті 
суспільства поки що мало досліджене, але, в той же час, його 
вивчення необхідно для прогнозування можливих змін у релігійній 
ситуації в Україні, для своєчасного вжиття заходів щодо запобігання 
напруженості в міжконфесійних відносинах, у зв'язку з чим, дане 
дослідження набуває особливої актуальності. 

Тож метою цієї роботи є розгляд динаміки проникнення 
технологій новоутворених культів в життя традиційних конфесій.  

Тоталітаризм як явище виник в XX ст. спочатку в політичній 
сфері з приходом до влади в Росії більшовиків, а в Німеччині 
нацистів. Ці політичні режими характеризує прагнення до повного 
контролю над життям своїх громадян, придушення особистих прав і 
свобод, за що вони і були названі тоталітарними. У другій половині 
XX ст. тоталітаризм проявив себе і в релігійній сфері в практиці 
новоутворених культів. Практично всі культи, що виникли в XX 
столітті, дослідниками характеризуються як тоталітарні. Виняток 
становлять два культи довгожителя, які виникли в кінці XIX ст, а як 
тоталітарні склалися вже в XX ст. - це Мормони і Свідки Єгови. Як 
показала практика, деякі особливості внутрішньої організації і 
зовнішньої діяльності тоталітарних культів мають руйнівний 
характер як щодо особистості своїх адептів, так і по відношенню до 
різних соціальних інститутів і, нарешті, суспільства загалом. Тому 
нові культи стали кваліфікувати, як деструктивні релігійні 
організації. Вивчаючи діяльність нових культів, дослідники 
виділили характерні для них ознаки, в основному подібні до ознак 
тоталітарних політичних режимів. Різні автори виділяють 
неоднакову загальну кількість ознак. Так, Олександр Дворкін 
називає чотири основні ознаки, [1. с. 65] Галицька і Метлік десять 
основних, і чотири додаткових. [2, с. 33-42] Але, незважаючи на цю 
відмінність, по суті різниця в них не стільки в самих виділених 
ознаках, скільки в їх систематизації, бо найголовнішим в них 
залишається контроль над свідомістю особистості. Всі інші ознаки, 
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що виділяються фахівцями, є тільки частиною механізму, 
покликаного здійснювати цей контроль, для здійснення якого в 
кожному тоталітарному культі є свої напрацювання, свої 
особливості.[3, с. 16]. Тому і виникають розбіжності в роботах 
дослідників в залежності від того, на прикладі яких культів вивчали 
вони явище тоталітаризму.  

Розглянемо основні складові елементи технології контролю 
над свідомістю. В першу чергу – це культ лідера, або, іншими 
словами, некритичне лідерство. Лідер може бути живим, або вже 
померлим, але його вчення оголошується непогрішною істиною, яку 
зобов'язаний прийняти кожен адепт організації. У вченні лідера 
зазвичай присутні апокаліптичні настрої на тлі засудження всього 
світу, який загруз у злі. Громада послідовників, в цьому випадку, 
виявляється останнім носієм істини і добра, що природним чином 
породжує в свідомості адептів почуття обраності, і, відповідно, як 
наслідок – несприйнятливість до сторонньої критиці. Недовіра і 
навіть агресія по відношенню до думки людей ззовні породжує, в 
свою чергу, інформаційну блокаду, яка створює сприятливі умови 
для здійснення подальших маніпуляцій свідомістю людини. Для 
членів громади штучно створюються труднощі, спільне подолання 
яких згуртовує громаду. Ізоляція від світу, умисне протиставлення 
себе світові, породжує такі явища як штучна мова, моральний 
релятивізм, світоглядна вузькість, спотворена система цінностей, 
агресивне бажання змінити навколишній світ відповідно до своїх 
уявлень.  

За характером зовнішньої діяльності новий культ можна 
уподібнити опозиційній політичній партії, яка, не маючи можливості 
займатися творчою діяльністю, спрямовує всі свої сили на критику 
партії правлячої. Так і новий культ, постійно зайнятий критикою 
традиційних конфесій. Тому немає нічого дивного в тому, що нові і 
традиційні культи починають взаємно впливати один на одного.  

Новий культ вивчає традиційні культи як предмет критики, а 
також з метою запозичення напрацьованого досвіду. Запозичення ці 
бувають, як правило, негласні, у вигляді плагіату тих чи інших ідей.  

Традиційні культи, в свою чергу, зайняті критичним 
вивченням нових культів в апологетичних цілях. Запозичувати їм зі 
світоглядних доктрин нових культів практично нічого. Віровчення 
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їх, на відміну від століттями усталених віровчень культів 
традиційних, носять характер поверхневий, еклектичний. 

Вплив нових культів на традиційні виявляється на рівні 
соціальної організації. У своєму внутрішньогромадському житті, а 
ще більше в місіонерській роботі, традиційні культи все частіше 
починають вдаватися до неконтрольованих свідомістю 
психологічних прийомів, що дозволяє примушувати людину 
прийняти вигідне організації рішення.  

Втім, бачити тут вплив нових культів не обов'язково. Цілком 
можливо, що це є вплив «духу часу», вплив нашої техногенної 
цивілізації. Культи, що виникли в наші дні, одразу ж створювалися 
відповідно до цього «духу часу», традиційні ж культи, з властивим 
їм консерватизмом, намагаються опиратися цим новим впливам. 
Але, так чи інакше, процес проникнення технологій контролю над 
свідомістю в традиційні культи вже почався, і якщо не зупинити цей 
процес, то в недалекому майбутньому будь-яка релігійна організація 
буде однаково небезпечна, як нова, так і традиційна. 
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ХРИСТИЯНСЬКА ЗООЛОГІЯ ТА ЇЇ МІСЦЕ В 
СОТЕРІОЛОГІЧНОМУ ВЧЕННІ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 

Протягом усієї своєї історії людство співіснувало з тваринним 
світом, використовуючи тварин в своїх цілях і для своєї користі. По 
праву розумнішої і, відповідно, більш сильної (мова не про фізичну 
силу), людина вирішувала долю тварин, що опинилися в її 
розпорядженні, як правило, переслідуючи мету свого блага, 
піклуючись про благо тварини тільки в тій мірі, в якій це було 
вигідно самій людині. 

З розвитком гуманістичних і еволюційних теорій все частіше 
стали звучати заклики переглянути своє ставлення до тварин як до 
сировинної бази, і почати сприймати їх як братів своїх менших, що 
також можуть відчувати та мислити. З цього приводу, в документах, 
що визначають стратегію діяльності Всесвітнього товариства 
захисту тварин, вказується, що тварини – це істоти, що відчувають і, 
як такі, мають потреби, в цілому, аналогічні потребам людини [1, с. 
1]. Цілком очевидно, що почався процес переосмислення людством 
свого ставлення до тварин. Людина вчиться будувати свої стосунки 
з тваринами як взаємини, починає вести мову про людські обов'язки 
перед ними. 

З огляду на ці тенденції в богослов’ї, що як правило 
віддзеркалює пошуки питливої наукової думки крізь призму 
стосунків з Богом, також виникає потреба розібратися з вченням про 
місце тварин в житті людини, житті Церкви і, що не менш важливо 
для християнина, який любить свого домашнього вихованця, яка 
доля уготована живим нелюдським істотам у вічності. В контексті 
сучасного «зеленого руху» та суттєвих екологічних проблем 
суспільства, ця тема є виключно актуальною. 

Нажаль, Православна Церква не має чітко сформульованого 
розвиненого вчення про місце тварин в сотеріологічному процесі 
(тобто процесі спасіння людства – О.І.) [2, с. 1], не існує 
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Православного зеленого богослов’я [3, 1:47:34]. Втім дещо в 
Святому Письмі і висловах святих отців та вчителів Церкви все ж 
таки можна знайти, деякі думки, вислови, невеличкі тези, на основі 
яких вже можливо буде побудувати певну догматичну систему. 

Тож метою цієї роботи є формування попередніх тез до 
догматичної системи щодо місця тварин в сотеріологічному процесі, 
базуючись на тексті Святого Письма, висловах святих отців та 
вчителів Церкви. 

Почнемо з книги Буття. Перша глава Біблії розповідає про 
створення живих істот та людини Богом. Спочатку були створені 
морські істоти і птахи, наступним кроком звірі, після яких 
особливою творчою дією Бог створив людину. Закінчивши з 
процесом творіння Бог дає створеному світу, в тому числі і всім 
живим істотам моральну оцінку, що все створене «добре дуже» (Бут. 
1:31). Це дає можливість сформулювати першу тезу про те, що на 
початку, за задумом Божим, і людина і живі істоти були створені 
добре і для добра, інакше б Бог, як досконала Істота, не міг би дати 
створеному світу таку позитивну оцінку. 

Наступна глава розповідає, як почали формуватися стосунки 
між цими добрими істотами: тваринами та першою людиною. «Бог 
створив із землі всю польову звірину, і все птаство небесне, і привів 
їх до людини, щоб бачити, як вона назве їх, і щоб, як назве людина 
всіляку душу живу, так і було б їй ім’я. І дала людина імена всій 
худобі і птахам небесним і всім звірам польовим» (Бут.2;I9-20). 
Виникає питання: хто дає кому ім’я, менший більшому, чи навпаки, 
більший меншому? Звичайно, що більший. Але людина в порівнянні 
з тваринами створена пізніше, тож і виявляється молодшою, 
меншою. В чому ж питання? А в тому, що надаючи людині право 
нарікати імена, Бог поставляє людину панувати над тваринним 
світом як істоту, що носить в собі Образ Божий. Бог створив людину 
для того, щоб вона стала богом. Про це каже апостол Петро (2 
Петр.1;4) та цар Давид у своєму псалмі (Пс.81;6). Тож порядок та 
образ панування людини над твариною повинен був відбуватися 
подібно до Божого панування над людиною: з любов’ю та турботою. 
Але після гріхопадіння, коли людина спробувала стати богом в обхід 
шляху, який приготував для неї Творець, вона втратила свою 
первозданну святість, єдність з Богом, і тому спотворились взаємини 
і зі світом тваринним: людина зберегла свій панівний стан, але 
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втратила любов, зберегла турботу, але тільки про свої потреби. Тож і 
опинився безгрішний тваринний світ гріхом людини в підлеглому 
безправному стані, коли по слову апостола Павла «Все створіння 
разом стогне і мучиться донині» (Рим.8;22). 

Як бачимо, безгрішні тварини страждають та вмирають тільки 
завдяки гріху свого бога – людини, якій вони були віддані у 
володіння до гріхопадіння. Тож звільнення людства від влади гріха 
та смерті через покаяння, загальне воскресіння, Суд Божий та 
оновлення світу тим самим звільнить, на думку апостола Павла, від 
страждань і весь тваринний світ (Рим.8;19-21). 

Це пояснює, чому в Православ’ї не приділяється увага 
питанню про спасіння тварин. Спасаючи людину, спасемо й тварин, 
хоча це не відміняє необхідність проявляти любов до будь-якого 
конкретного божого створіння з боку кожного християнина [2, с. 3]. 

Але це розуміння причин, з яких тварини опинилися в 
нинішньому підлеглому та безправному стані не дає ще відповіді 
про посмертну долю тварин та їх місце в царстві Божому. Вони як і 
люди, страждають та вмирають, але безвинно, за вину людини. 
Проте грішна людина все ж таки сподівається на воскресіння та 
вічне життя. Що з цього приводу можна сказати про тварин, 
базуючись на вченні Церкви, на що можна їм сподіватися? 

Спочатку треба розібратися з самим воскресінням. Людина 
здатна на воскресіння тільки завдяки тому, що вона є особистісною 
істотою. Головними рисами особистості є самосвідомість, 
самототожність та свобода [4, с. 14]. Повинен спочатку існувати 
Хтось, деяке «Я», що усвідомлює саме себе як «Я», та відрізняє себе 
від інших «Я» та володіє своєю природою в єдності тіла, души та 
духу. Той, що сам собі відповідає на питання: «хто?» – «Я», а також 
володіє всім тим, що є часткою його природи, та відповідає на 
питання «що?» – тіло, душа, розум, думки, емоції і т.ін. Тільки 
людина в земному світі, по вченню святих отців, є особистісною 
істотою. Тварини мають тіло, душу та дух, але особистісними 
істотами не являються. Тож, виявляється, якщо тварина не є 
особистість, то її і не можна буде воскресити, бо в ній нема 
унікального «Я», яке може бути збережено у вічності? І так, і ні. 

Так – це по відношенню до диких тварин. Кожна особина там 
існує як окремий представник єдиного виду, єдиної природи, 
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керуючись природними інстинктами на благо збереження виду. Як 
вид, у своїй природі, такі істоти в житті майбутнього віку будуть 
існувати, але конкретні істоти, що колись жили та вже згинули 
відроджені більше не будуть, бо там нема чого відроджувати, нема 
особистого унікального «Я». 

Зовсім інша справа з істотами, які існують поруч з людьми, у 
взаємодії з людьми. В цьому випадку, як людина може досягти стану 
обожнення спілкуючись з Богом, так і тварина, спілкуючись з 
людиною може досягати стану олюднення [5, с. 41]. Головною 
умовою такого процесу є любов. Любов до Бога веде людину до 
обожнення, бо Бог любить людину. Подібним чином, ставлення 
людини з любов’ю до якоїсь конкретної тварини дає цій істоті 
можливість відповісти людині любов’ю, і ці взаємини дають 
можливість тварині віддзеркалити в собі образ людини, та отримати 
риси особистості свого хазяїна, свого бога, та воскреснути разом з 
ним і бути введеною вже в вічне Царство Бога Творця. 

Звичайно, ці міркування ще не є вченням Церкви, але вони є 
висновками з вчень святих отців та вчителів Церкви, висновками, 
які ще раз наголошують на відповідальності людини перед Богом не 
тільки за себе, але й за братів наших менших, за весь світ, який 
Творець довірив нам. 
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ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЇ ФАНДРАЙЗИНГУ 
 У ГІРСЬКІЙ ДИТЯЧІЙ БІБЛІОТЕЦІ-ФІЛІЇ № 14 

ПОПАСНЯНСЬКОЇ РЦБС 

У системі вітчизняних бібліотечних установ важливе місце 
займають дитячі бібліотеки, які на сьогодні є чи не єдиним 
демократичним закладом, що дає можливість здійснювати 
культурно-виховну, просвітницьку та інші напрями діяльності, 
залучати до читання дітей та підлітків. У невеличких містах та 
селищах фінансування дитячих бібліотек здійснюється, як правило, 
за остаточним принципом, що не дозволяє створювати привабливе 
інформаційне середовище, яке відповідає очікуванням читачів. 
Якщо до цього додати проблеми з оновленням бібліотечних фондів, 
недостатнє технічне оснащення та некомфортне приміщення, то стає 
зрозумілим, що така установа не буде користуватися особливою 
популярністю серед дітей та підлітків.  

Відомо, що проблеми із фінансуванням соціокультурних 
установ, зокрема й бібліотек, у всьому світі вирішуються не лише 
коштом держави, а й за рахунок внесків меценатів, пожертв багатих 
людей у вигляді книжок, грошей на будівництво бібліотек, 
членських внесків, які спрямовуються на відкриття та існування 
бібліотек [3]. У нашій країні найбільш поширеними джерелами 
додаткового фінансування бібліотек визначено благодійництво, 
пожертви, меценатство, спонсорство та платні послуги, основні 
засади яких регулюються Законом України «Про бібліотеки і 
бібліотечну справу» від 27 січня 1995 року № 32/95-ВР [1]. Поряд з 
цим, ефективним способом недержавного фінансування, що вже 
довів свою ефективність та активно використовується в багатьох 
видах соціальної практики, є фандрайзинг. Численні приклади його 
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вдалого застосування у бібліотечному секторі, надають потужний 
імпульс розвитку бібліотечних установ.  

Аналіз визначень фандрайзингу, наявних у наукових 
публікаціях, дозволяє виділити найбільш значуще для даного 
дослідження. Так, О. В. Чернявська та А. М. Соколова формулює 
його у такий спосіб: «фандрайзинг – це професійна діяльність щодо 
мобілізації фінансових та інших ресурсів для реалізації соціально 
значущих і науково-дослідних неприбуткових проектів, яка вимагає 
спеціальних знань та навичок фандрайзера, що можуть вплинути на 
прийняття позитивного рішення донора» [2]. 

Для бібліотек маркетинговий підхід до пошуку потенційних 
донорів і отримання необхідної ресурсної підтримки стає 
необхідним інструментом майбутньої діяльності. Організація 
фандрайзингу в бібліотеках передбачає пошук потенційних джерел 
фінансування, обґрунтування потреби в коштах і ув'язку з 
інтересами донорів, формування, підтримку і розвиток комунікації з 
донорами, формування громадської думки на користь підтримки 
діяльності бібліотек. 

Одним з перспективних напрямків в роботі бібліотек, що 
сприяє залученню позабюджетних коштів, є програмно-проектна 
діяльність. Вона дає додаткову фінансову підтримку для подальшого 
розвитку, відкриття нових перспектив діяльності, впровадження 
інноваційних форм роботи, поліпшення матеріально-технічної бази. 
Реалізація програм та проектів на сьогоднішній день одночасно є 
способом заявити про себе, підвищити престиж бібліотеки, 
підкреслити її роль і значимість у соціумі. 

Дослідивши діяльність Гірської дитячої бібліотеки за період 
2017 – 2020 рр., дійшли висновку, що у зв’язку зі специфічним 
місцезнаходженням (бібліотека розташована в м. Гірське, населення 
якого складає близько 10 000 осіб. Місто знаходиться в жовтій зоні, 
в 7 км від лінії розмежування бойових дій), такі види 
фандрайзингової діяльності, як благодійність, меценатство, 
спонсорство не мають значного ефекту через відсутність великих 
підприємств та комерційних організацій. 

Аналіз довів, що найефективнішим видом фандрайзингової 
діяльності Гірської дитячої бібліотеки є гранти від міжнародних та 
вітчизняних донорів. Співробітниками книгозбірні було визначено 
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особливості залучення грантів та організація співпраці із фондами; 
найбільш прості та зручні шляхи досягнення поставлених цілей за 
рахунок залучення ресурсів на реалізацію проекту; засвоєно основи 
складання проекту, заявки, бюджету проекту, звітності та подяки 
донорам. 

З початком проведення антитерористичної операції в державу 
прийшли міжнародні благодійні організації: UNDP – Програма 
розвитку ООН, IOM – Міжнародна організація з міграції, ADRA – 
Адвентистське агентство допомоги та розвитку, NRC – Норвезька 
рада у справах біженців та інші, які активно допомагають в 
розбудові та відновленні миру, оголошують конкурси, спрямовані на 
згуртування та розвиток громад, місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду.  

Гірська дитяча бібліотека прийняла участь у двох грантових 
конкурсах Міжнародної організації з міграції (МОМ) при 
фінансуванні уряду Японії «Підтримка згуртування та розвитку 
громад, що зазнали наслідків конфлікту на Донбасі». За підсумками 
реалізованих проєктів, книгозбірня зазнала кардинальних змін від 
капітального ремонту приміщення, оновлення матеріально-технічної 
бази до інноваційних видів діяльності з різними верствами 
населення громади. Протягом реалізації проектів у бібліотеці 
створено максимально комфортні умови для людей з інвалідністю, 
забезпечено рівний та вільний доступ всім громадянам до 
інформаційних ресурсів. 

На базі бібліотеки працює інформаційний центр для дітей та 
молоді, проводяться заняття з комп’ютерної грамотності та 
надаються інформаційні адміністративні послуги для людей 
похилого віку. Читачі молодшого шкільного віку відвідують арт-
студію «Кольоровий світ», створено дві групи арт-студії, з якими 
працюють на волонтерських умовах вчителі та психологи освітніх 
закладів міста. 

Систематично в приміщенні бібліотеки проводяться 
різноманітні тренінги для ініціативних груп громади, школярів, 
батьків та інших верств населення міста від міжнародних та 
громадських організацій. Завдяки цьому налагоджено комунікації 
бібліотеки з органами місцевого самоврядування, з дитячими 
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реабілітаційними закладами, громадськими організаціями, 
закладами освіти та культури. 

Під час реалізації бібліотекою міжнародних проектів створена 
ініціативна група, до складу якої увійшли всі представники 
громадськості: державні службовці, внутрішньо-переміщені особи, 
молодь, пенсіонери, працівники бюджетної сфери та вугільної 
промисловості. За результатами грантової діяльності ініціативна 
група «Гірський БУМ» офіційно зареєстрована як громадська 
організація. Отже, діяльність бібліотеки дала поштовх для розвитку 
громадського сектору в місті. 

Таким чином, використання стратегії фандрайзингу, як нового 
напрямку роботи Гірської дитячої бібліотеки, дало змогу суттєво 
підвищити рівень роботи зі всіма категоріями користувачів, 
створити поки що єдиний у Гірській громаді вільний простір для 
спілкування та самоосвіти мешканців громади, надавати 
консультаційну та методичну допомогу в проектній діяльності для 
інших закладів та організацій міста; сприяти саморозвитку 
працівників бібліотеки та активізувати соціокультурну діяльність 
Гірської дитячої бібліотеки в громаді, що є особливо актуальним в 
умовах децентралізації влади.  
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ДОСВІД АРХІВІВ США 

У сучасному світі архівні установи традиційно розглядаються 
як місце зберігання ретроспективних документів, проте лише 
незначному відсотку населення відомо про їх відкритість та 
демократичність, здатність здійснювати інформаційне 
обслуговування, задовольняти інформаційні потреби. 

Зниження популярності архівів, на думку Ф. Джеральд Хама, 
пов’язано з тим, що у сучасному світі людина практично не 
цікавиться результатами попереднього досвіду, а живе сьогоденням, 
вирішує власні проблеми, все менше часу приділяє дослідженню 
історії. Дана тенденція формулює головне завдання архівних 
установ: привернення уваги людини до першоджерел та перспектив 
використання інформації, що міститься у ретроспективних 
документах. Це є, безперечно, метою діяльності архіваріусів, а 
ідентифікація, придбання, опис і всі інші засоби, які він 
використовує у своїй діяльності, є інструментами для її досягнення 
[1].  

На жаль, доволі часто в результаті слабкого інформування 
потенційних користувачів, архівні колекції є не затребуваними, 
внаслідок чого в суспільстві поступово формується думка про 
другорядність архівів, а отже, їх непотрібність. Задля зміни такого 
погляду, підвищення обізнаності громадськості щодо значущості 
архівів, доцільно використовувати аутріч технологію. Вона 
передбачає проведення заходів, спрямованих на інформування 
потенційних користувачів про архівні колекції та підвищення 
інтересу до їх вивчення. Отже, архіваріуси мають знайти 
альтернативні способи розкриття своїх колекцій для користувачів 
[2].   
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Моя К. Мейсон вважає, що дієвим засобом, за допомогою 
якого архів зможе поширювати інформацію, є веб-сайт, на сторінках 
якого доцільно розмістити пояснення про специфіку роботи 
установи, наявні інформаційні ресурси, рекламувати програми та 
висвітлювати заходи, що проводяться установою. Так, у державному 
архіві штаті Меріленд, є веб-сторінка з описом курсів, які 
викладаються в архівній установі, а також детальна інформація про 
інноваційне комп'ютерне навчальне середовище. Надана інформація 
й про іншу програму - оплачуване архівне стажування студентів 
коледжів та старших класів, протягом якого формується інтерес до 
історичних методів досліджень [3]. 

Розповсюдженою у США є практика створення віртуальних 
веб-колекцій, що складаються з онлайн-колекцій сканованих 
матеріалів. Ці віртуальні колекції, створені вченими, є ще одним 
джерелом інформації для потенційних користувачів архівних 
матеріалів. Таким чином, люди, зацікавлені в певній темі або навіть 
історії в цілому, можуть шукати та переглядати скановані матеріали 
з багатьох джерел в мережі Інтернет [5].  

Отже, за допомогою інтернет в архівів з’являється можливість 
налагодження зв'язку з громадськістю без плати за дорогу рекламну 
компанію або рекламу в газетах. Результати можуть 
використовуватися в інших інформаційно-просвітницьких 
програмах, залучати історичні архівні дані [3]. Інформаційно-
просвітницька діяльність зосереджена на заходах, спрямованих на 
інформування потенційних користувачів про колекції і заохочення 
використання таких колекції [4]. Так, наприклад, в американському 
університеті штату Айова для людей, що проявляють інтерес до 
подій Громадянській війні, було розроблено сайт «Історія DIY». 
Мета сайту полягала в тому, щоб створити транскрипцію історичних 
матеріалів, а також залучити людей власне до самих документів [2]. 

Показовим також є випадок, що стався в університеті 
Пенсильванії. Архіваріуси університету перевели у цифрову форму 
як частину великого проекту, рукопис XVI століття з цікавим 
зображенням кішки, яка несе на собі так званий реактивний ранець. 
Куратор спеціальних колекцій Мітч Фраас написав про це в блозі 
бібліотеки, згодом репортер сайту «Atlas Obscura» натрапив на дане 
зображення та опублікував статтю на цю тему, що призвело до її 
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жвавого обговорення у соціальній мережі Twitter [4]. Насправді, такі 
технології з’явилися значно пізніше, в XX сторіччі. У XVI сторіччі 
тварин використовували як засіб боротьби із ворогами, який полягав 
в наступному: треба було захопити кішку з ворожої території, 
прикріпити бомбу до її спини та запалити запобіжник. Кішка, як 
домашня тварина, обов’язково прямуватиме до свого дому і, таким 
чином, в тій місцевості спалахне вогонь [6]. 

Оригінальний пост блогу Мітча Фрааса призвів до збільшення 
трафіку; не менш ніж 5 відсотків його відвідувачів перейшли за 
допомогою гіперпосилань до сховища цифрових рукописів 
університету. У підсумку кількість нових візитерів сягнула 300 осіб, 
які, ймовірно, ніколи б не знали про наявність цього сайту [4]. 
Важливість аутріч технології полягає в тому, що заходи, які він 
охоплює, виконують освітню функцію та доводять, що архіви є 
місцем, куди люди можуть звертатися за цікавою та корисною 
інформацією. 

Аутріч повинен мати в якості основи чотири основні 
припущення. По-перше, його слід розглядати як частину роботи 
архіваріусів, а не як додаткову відповідальність, адже архівні 
матеріали зберігаються з метою їх подальшого використання. Якщо 
заходи безпеки сприяють цілісності історичних записів, то 
відповідні роз'яснення забезпечують їх використання. 

По-друге, інформаційно-просвітницька робота має 
проводитися постійно, а не бути лише серією випадкових 
короткострокових проектів, вона повинна мати як короткострокові, 
так і довгострокові цілі. Потрібна постійно діюча програма, що буде 
складатися з публічних презентацій, семінарів, брошур, посібників, 
залучення засобів масової інформації, показів, аудіовізуальних 
матеріалів, навчальних занять, прес-релізів тощо.  

По-третє, інформаційні та громадські програми повинні бути 
збалансовані з іншими видами діяльності, зокрема, враховувати 
необхідність виконання архівістами традиційних функцій, 
пов’язаних з експертизою цінності, відбором документів на 
зберігання, комплектуванням архівів тощо. Нарешті, по-четверте, 
інформаційна підтримка має бути інтегрована з іншими видами 
діяльності. Вона стимулює інтерес і сприяє реалізації нових 
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архівних програм, спрямованих на розвиток та вдосконалення 
роботи архівних установ [1].  

Отже, аутріч є інноваційною практикою, яка дає змогу суттєво 
покращити комунікацію, у тому числі й електронну, між архівами та 
користувачами. Досвід США в архівній царині доводить, що 
інформаційно-просвітницька діяльність сприяє підвищенню інтересу 
громадян до архівів як соціокультурних установ, що зберігають та 
надають доступ до культурної спадщини, є тими інституціями, що 
поєднують минуле із сьогоденням за допомогою традиційних та 
новітніх технологій. 
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ПОРУШЕННЯ ПРАВ ВНУТРІШНЬО  
ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ 

Кожна людина від народження має природні права. Всі вони 
закріплені в Декларації прав людини, яка прийнята міжнародним 
товариством. Дивно, але людству знадобилися століття, щоб 
зрозуміти власні права та утвердити їх.  

Актуальність даної теми в тому, що  у зв’язку з анексією 
Автономної Республіки Крим (далі — АРК) та військовими діями на 
Сході країни Україна зіткнулась із низкою проблем, пов’язаних із 
захистом прав тих осіб, які вимушені переміщуватися у межах 
країни через збройні конфлікти.  На сьогоднішній день можна 
виділити такі основні проблеми реалізації прав внутрішньо 
переміщеної особи : 

1.  Неузгодженість масиву нормативно-правових актів, які 
регламентують права і свободи ВПО. 

2.Фактична неможливість реалізації базових прав ВПО, через 
відсутність відповідних Законів та підзаконних нормативно-
правових актів.  

 Однією із найважливіших проблем переселенців залишається 
житло. Відповідно до ч. 1 ст. 9 ЗУ «Про забезпечення прав та свобод 
внутрішньо переміщених осіб», внутрішньо переміщена особа має 
право на забезпечення органами державної виконавчої влади, 
органами місцевого самоврядування та суб’єктами приватного права 
можливості безоплатного тимчасового проживання (за умови оплати 
особою вартості комунальних послуг) протягом шести місяців з 
моменту взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Проте 
порядку отримання у користування такого житла немає. На практиці 
це реалізується таким чином, що на місцях переселенцям 
відмовляють у наданні житла через начебто його відсутність. Іншою 
проблемою є компенсація (відшкодування) вартості зруйнованого 
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житла. Відповідно до ст. 19 ЗУ «Про боротьбу із тероризмом» 
(відповідно до цього Закону 14 квітня 2014 розпочалася 
антитерористична операція на Сході країни), відшкодування збитків, 
заподіяних громадянам терористичним актом, проводиться за 
рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до закону 
[4]. 

3.Запровадження процедури реєстрації місця проживання 
ВПО шляхом проставляння відмітки про реєстрацію до довідки про 
взяття на облік та перевірки місця проживання обмежують право 
переселенців на свободу пересування та вільний вибір місця 
проживання. Відповідно до змін, що відбулися (прийняття 
Постанови КМУ від 04.03.2015 №79), держава запроваджує 
практику перевірок місць проживання переселенців. При цьому, 
відсутність переселенців по вказаній ними при взятті на облік  
адресою, є підставою для позбавлення статусу (зняття з обліку). 
Відповідно до вищезазначеної Постанови КМУ № 79, особи, які 
отримали довідки про взяття на облік до 18 березня 2015 року 
(набрання чинності Постанови КМУ №79) не повинні самостійно 
звертатися до підрозділів ДМС для поставлення такої відмітки до 
довідки про взяття на облік, оскільки Постановою передбачено, що 
факт проживання переселенця за вказаною ним адресою, повинен 
бути перевірений уповноваженим органом [3]. І тільки після 
перевірки відбувається поставлення такої відмітки. В той же час, 
перевірки можливі лише після того, як підрозділи Міністерства 
соціальної політики України передадуть уповноваженим 
підрозділам ДМС персональні дані переселенців.  

4.Ціла низка проблем при оформленні, нарахуванні, отриманні 
та продовженні щомісячної адресної допомоги особам, які 
переміщуються з тимчасово окупованої території України, районів 
проведення ООС та населених пунктів, що розташовані на лінії 
зіткнення, для покриття витрат на проживання, в тому числі, на 
оплату житлово-комунальних послуг(відповідно до Постанови КМУ 
№ 505 від 01.10.2014)   

– незаконні відмови у призначенні (продовженні) виплати 
адресної допомоги особам, які не «продовжили» строк дії довідки 
при взяття на облік осіб, які переміщені з тимчасово окупованої 
території України, районів проведення ООС(АТО) чи населених 
пунктів, розташованих на лінії зіткнення; 
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– незаконні відмови у призначенні (продовженні) виплати 
адресної допомоги особам, які були взяті на облік до 18 березня 
2015 року, якщо у їхніх довідках відсутня відмітка про реєстрацію 
місця проживання ДМС; 

– процедура неправомірного зменшення суми щомісячної 
адресної допомоги сім’ям, які досягли максимальної суми 
отримання виплат (2400 гривень). Ця проблема найбільш актуальна 
для сімей, в яких троє та більше дітей, людей з інвалідністю чи 
пенсіонерів. Відповідно до п. 3 Постанови КМУ №505, загальна 
сума допомоги на сім’ю розраховується як сума розмірів допомоги 
на кожного члена сім’ї та не може перевищувати 2400 гривень.  

– відмова у продовженні виплат щомісячної адресної 
допомоги сім’ям, в яких уповноважені представники сім’ї не 
працевлаштувалися та виплати адресної допомоги на минулий 
період їм були припинені. Відповідно до внесених до Постанови 
КМУ №505 змін (Постанова КМУ №212 від 31.03.2015), особам 
працездатного віку, яким грошова допомога була припинена як 
таким, які не працевлаштувалися, грошова допомога на наступний 
строк не призначається [2].  

5. Існуюча система обмеження права на пересування суттєво 
порушує права ВПО , це стосується перевірок місця проживання 
переселенців, які, де-юре, були впроваджені з прийняттям 
Постанови КМУ від 4 березня 2015 №79. Відповідно до тексту 
Постанови, для перевірок місця проживання переселенців 
залучаються територіальні підрозділи Державної міграційної 
служби, працівники міліції, інших органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування. Відповідно, якщо в результаті перевірки 
буде встановлено, що переселенець не проживає за вказаною 
адресою, він буде знятий з обліку як особа, що перемістилася з 
тимчасово окупованої території України чи районів проведення 
ООС(АТО) [3]. Втрата статусу, у свою чергу, позбавляє 
переселенців можливості реалізувати права на соціальне 
забезпечення, безоплатне медичне обслуговування, доступу до 
освіти тощо. Такий підхід є відверто дискримінаційним.  

6. Існування так званої «сірої зони» – формально розташовані 
на підконтрольній Україні території, вони не зайняті незаконними 
збройними формуваннями, проте фактично, деякі з них знаходяться 
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за межами крайніх блокпостів української армії, деякі з них час від 
часу обстрілюються. Так, існує цілий ряд «прифронтових» 
населених пунктів у Луганській та Донецькій областях. Ігнорування 
з боку влади зазначених проблем неминуче призводить до 
переміщення мешканців підконтрольних Україні сіл, які знайдуть 
змогу виїхати. Також важко оцінити кількість переселенців, що 
знаходяться на цих територіях, оскільки органи соціального захисту 
населення, відповідальні за ведення обліку переселенців, фактично 
не працюють у «сірій зоні». 

Також слід відмітити кампанію Уряду щодо скасування їх 
довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб в 
«автоматичному режимі» і припиненню нарахування і виплати всіх 
видів соціальної допомоги і пенсій, від якої Уряд відмовився лише у 
червні 2016 року шляхом прийняття дискримінаційної постанови 
Уряду № 365 щодо встановлення особливого порядку нарахування і 
виплати соціальної допомоги і пенсій внутрішньо переміщеним 
особам, а також здійснення контролю за ними. 

Окрім цього, була впроваджена дискримінаційна політика 
Уряду щодо обмеження переселенців у виборі банку. 

Таким чином, ситуація із реалізацією прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб у 2019 році в Україні була вкрай 
негативною. Повсюдно спостерігалося не виконання з боку 
компетентних органів положень законодавства щодо забезпечення 
ВПО безоплатним тимчасовим житлом, за умови сплати за 
комунальні послуги, як це встановлено абзацом восьмим пункту 1 
статті 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб». Найбільше проблем виникає у галузі 
соціального забезпечення ВПО. Саме тому на сьогоднішній день 
нагальним залишається питання щодо детального вивчення та 
опрацювання наявного законодавства з метою подальших 
коригувань та приведення у виконання законодавчих актів у 
зазначеній галузі.  
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ  
БІБЛІОТЕКИ ЯК ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ  
ТА СУСПІЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

У сучасному демократичному суспільстві велике значення має 
вільний доступ до інформаційних ресурсів, які протягом історії 
людства генерують, обробляють та надають споживачам різні 
соціокультурні інститути, поважне місце серед яких займають 
бібліотеки. Закон України «Про бібліотеки та бібліотечну справу» за 
призначенням виділяє спеціальні та публічні (загальнодоступні) 
бібліотеки; діяльність останніх спрямована на задоволення 
інформаційно-комунікаційних потреб широкого загалу. 
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Саме публічна бібліотека «забезпечує доступ до знань, 
інформації і художніх творів шляхом використання ряду ресурсів, 
однаковою мірою доступних всіх членів суспільства, незалежно від 
раси, національності, віку, статі, мови, віросповідання, ступеня 
працездатності, економічного стану, місця роботи та рівня освіти» 
[3]. З огляду на загальнодоступність, книгозбірня є чи не єдиним 
культурним та інформаційним закладом, де крім традиційного 
бібліотечного обслуговування, проводяться неформальні заходи, в 
яких беруть участь різні категорії користувачів, у тому числі й ті, що 
мають певні обмеження. Їх називають по-різному: інваліди, 
неповносправні, люди які мають інвалідність, особи з особливими 
потребами, люди з обмеженими можливостями. Кінець такому 
термінологічному розмаїттю покладено Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
застосування терміну «особа з інвалідністю» та похідних від нього», 
згідно якого чинним стає термін «особа з інвалідністю» [3]. Отже, 
зауважують правники, чинне законодавство приведено у 
відповідність до офіційного перекладу Конвенції про права осіб з 
інвалідністю і Факультативного протоколу до неї [4]. 

В умовах сьогодення пріоритетне значення має реалізація 
соціальної моделі інвалідності, яка, на противагу медичній, 
передбачає активізацію взаємозв’язків між особою з інвалідністю та 
суспільством, створення умов, які б давали можливість інтегрування 
вказаних осіб у соціум, забезпечили рівні можливості у доступі до 
всіх ресурсів. 

Зважаючи на наявність обмеженого доступу до інформації 
осіб з інвалідністю, бібліотечна спільнота пропонує переглянути 
процес бібліотечного обслуговування, підвищити його до рівня 
бібліотечного сервісу, основними складовими якого, на думку Н. Е. 
Кунанець мають стати:  

� «забезпечення користувачів з особливими потребами 
вільними, без бар’єрними та безперешкодними можливостями 
отримувати інформацію у будь-якій бібліотеці і в доступних для 
сприйняття ними форматах; 

� забезпечення необхідної диференціації під час 
формування бібліотечних фондів, спрямованої на подолання 
комунікаційних бар'єрів; 
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� індивідуальний підхід під час обслуговування до 
кожного користувача з особливими потребами; 

� використання інноваційних методологій, новітнього 
спеціального програмно-алгоритмічного забезпечення, комп'ютерно-
технологічних засобів, спеціальних інформаційних технологій» [2]. 
Вказані пропозиції дослідниці є вельми актуальними, однак вони 
охоплюють лише частину того, що може і повинна робити 
бібліотека з огляду на соціальну реабілітацію та суспільну 
інтеграцію осіб з інвалідністю. Тому важливим у роботі із 
зазначеною категорією є організація їх дозвілля, створення умов для 
творчого розвитку і самореалізації в межах спеціального створеного 
в бібліотеці інформаційно-культурного простору, де активну роль 
будуть відігравати саме особи з інвалідністю.  

Як відомо, найкраще про проблеми, інтереси та потреби осіб з 
інвалідністю знають вони самі. Тому доцільно залучати до числа 
бібліотечних співробітників та активістів саме таких осіб. 
Результати, отримані американськими дослідниками довели, що 
особи з інвалідністю можуть генерувати нестандартні ідеї, адже 
змушені у повсякденному житті повсякчасно  стикатися з 
проблемами та творчо їх вирішувати. Інноваційний потенціал осіб з 
інвалідністю перевищує здібності працівників без інвалідності на 14 
відсотків, причому майже половина генерованих ідей у подальшому 
можуть служити ринку інклюзії. А наявність таких якостей як 
наполегливість, спритність, драйв, стратегічне планування та 
креативність позитивно позначаються на роботі колективу та 
організації у цілому [5].  

Отже, з метою соціальної реабілітації та суспільної інтеграції 
осіб з інвалідністю, публічна бібліотека має рухатися як у напрямку 
підвищення рівня бібліотечного обслуговування, так і створення 
інформаційно-культурного простору, в якому поряд з професійним 
бібліотекарем активну роль відіграватимуть особи з інвалідністю. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬО 
ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УМОВАХ ПУБЛІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ 

Бібліотеки всіх країн світу з давніх часів орієнтуються на 
потреби суспільства, яким вони були створені і в межах якого 
функціонують, керуючись при цьому відомим положенням про те, 
що жити у суспільстві і бути вільним від нього не можна [4]. На 
сьогодні загальна світова чисельність бібліотек різних систем і 
відомств сягає більше півмільйона, а кількість користувачів 
наближається до двох мільярдів осіб. Ключовим завданням цих 
найважливіших соціокультурних установ як основних 
накопичувачів, зберігачів і розповсюджувачів знань, є задоволення 
інформаційних потреб користувачів. Відомо, що інформаційні 
потреби пронизують усі сторони життя; без їх задоволення 
неможливо існування людини ні як біологічного організму, ні як 
члена соціуму, неможлива ні його професійна діяльність, ні 
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повсякденне буденне життя, отже, інформаційні потреби, є 
обов'язковим компонентом всіх видів потреб людини і, відповідно, 
всіх видів діяльності з їх задоволення [6]. 

Суворі вітчизняні реалії останніх років поставили перед 
бібліотеками нові завдання щодо задоволення соціальних потреб 
населення, актуалізували необхідність формування інформаційних 
ресурсів і надання до них доступу всім категоріям користувачів, 
особливо тим, що внаслідок військових дій на сході України стали 
внутрішньо переміщеними особами (ВПО). 

Слід зазначити, що на сьогоднішній день у світі ситуація з 
внутрішньо переміщеними особами та біженцями сягнула критичної 
позначки. Майже 41 мільйон осіб є внутрішніми переселенцями у 
своїх країнах. Згідно статистичних даних станом на 2018 рік, 
лідерами у цьому списку - Ємен, Сирія, Ірак та Україна, яка посіла 
четверте місце [6]. 

У національному законодавстві визначення ВПО міститься у 
частині 1 статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб», де вказано, що «Внутрішньо 
переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа 
без громадянства, яка перебуває на території України на законних 
підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку 
змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті 
або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, 
тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав 
людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного 
характеру» [2].  

Отже, поява нової категорії користувачів – внутрішньо 
переміщених осіб, суттєво вплинули на роль і місце бібліотеки у 
соціумі. Вказана категорія читачів потребує виняткової уваги з боку 
держави та суспільства, а також особливої комунікації, що є 
запорукою зниження конфліктності по всій території України. Вкрай 
важливо, підкреслює Н.П. Краснова, «аби люди, яких безпосередньо 
торкнулися наслідки бойових дій, швидко пристосувались до нового 
соціального середовища, знайшли роботу, житло, нові контакти. 
Людина, яка переїхала зі звичного для неї місця проживання та 
опинилась в незнайомих обставинах, потребує передусім підтримки 
від держави та приймаючих громад» [3]. Тому значну роль у 
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соціальній та культурній адаптації, інформуванні ВПО щодо 
актуальних і важливих для них питань, відіграють саме бібліотеки. 
Для допомоги вимушеним переселенцям у бібліотечній вітчизняній 
мережі діє комплексна програма інформаційно-комунікаційного 
забезпечення нової цільової категорії бібліотечних користувачів, 
розвиваються нові напрями бібліотечної роботи, проводяться 
дослідження їх ефективності [1]. 

З метою забезпечення якісного інформаційного 
обслуговування ВПО, діяльність публічних бібліотек України 
спрямована на вивчення їх інформаційних потреб. Бібліотекарі 
досліджують та застосовують на практиці світовий досвід тих країн, 
які потерпають від збройних конфліктів, вивчають специфіку потреб 
ВПО України. Як зазначають фахівці, «бібліотечна підтримка 
постраждалих у конфлікті на Сході України зосереджується на 
організації на базі бібліотек курсів комп’ютерної грамотності, 
вивченні англійської мови; на регулярному і своєчасному 
інформуванні переселенців про можливості як самостійного пошуку 
вакансій на ринку праці, так і через центри зайнятості; участі в 
конкурсах та програмах щодо отримання грантів на навчання, 
започаткування власної справи» [1].  

З появою серед читачів центральної бібліотеки КЗ 
«Лисичанська ЦБС» внутрішньо переміщених осіб, розпочалося 
вивчення їх інформаційних потреб; надавалася допомога у 
налагодженні комунікації з органами місцевого самоврядування; 
проводилася активна робота щодо їх соціальної адаптації. Однак 
пріоритетним напрямком діяльності книгозбірні все ж таки стало 
задоволення інформаційних потреб ВПО, адже чисельність останніх 
демонструє стійку тенденцію до зростання: якщо у 2018 році 
користувачів зі статусом ВПО нараховувалося 456 осіб, то у 
наступному році їх кількість сягнула 550 осіб. Це свідчить про 
затребуваність бібліотеки як важливого демократичного 
соціокультурного інституту, значенні її сервісної діяльності.  

Аналіз довів, що найчастіше ВПО, користуючись можливістю 
безкоштовного доступу до мережі Інтернет у бібліотеці, звертаються 
до електронної системи Ліга:закон; займаються пошуком 
нормативних документів, які стосуються реалізації їх прав на 
отримання комунальних послуг, надання безоплатної вторинної 
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правової допомоги, вирішення проблем з відновлення документів 
тощо. Численні інформаційні запити пов’язані з питаннями оренди 
житла, наявністю вакансій на ринку праці, відомостями про 
благодійні фонди, гуманітарні організації, що надають допомогу 
ВПО. Вільний доступ до всесвітньої мережі у приміщенні бібліотеки 
дозволяє користувачам спілкуватися з близькими через соціальні 
мережі та месенджери. Фахівцями бібліотеки, з урахуванням 
інформаційних потреб ВПО, постійно оновлюються інформаційні 
стенди, куточки, створено тематичні кейси.  

Значна увага приділяється цифровій обізнаності ВПО. Так, 
протягом 2019 року в ЦБ було проведено 7 групових тренінгів «Е-
громада має вплив на владу» та 111 індивідуальних, під час яких 58 
ВПО пройшли навчання з цифрової грамотності, знайомилися із 
поняттями «е-уряд», «е-урядування»; навчилися подавати запити до 
органів державної влади в он-лайн режимі, користуватися послугами 
он-лайн будинку юстиції, подавати звітність в електронній формі, 
шукати роботу он-лайн, сплачувати комунальні послуги, 
здійснювати он-лайн реєстрацію на здачу ЗНО, обирати курси для 
дистанційного навчання, сплачувати інтернет-покупки тощо. 

Таким чином, центральна бібліотека КЗ «Лисичанська ЦБС» 
приділяє значну увагу вивченню інформаційних потреб внутрішньо 
переміщених осіб, здійснює розробку інформаційних продуктів і 
послуг з метою організації якісного інформаційного обслуговування 
ВПО як однієї із найуразливіших на сьогодні категорій користувачів 
публічних бібліотек. 
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ТЕНДЕНЦІЇ В СУЧАСНОМУ СВІТІ  
ТА НОВІТНЯ ФІЛОСОФІЯ 

Останні 30 років ми можемо спостерігати доволі неоднозначні 
загальні тенденції об’єктивізації суб’єктивного, постановки власної 
«думки» та індивідуального сприйняття дійсності вище критичного 
аналізу фактів, внаслідок чого раціональний підхід вирішення 
об’єктивних проблем, як такий, теж поступово затуманюється. 
Окрім ЗМІ та масової культури ці тенденції ми тепер починаємо 
спостерігати і в науці. Так, наприклад, у країнах Західної Європи та 
США вже більше 20 років публікуються історичні роботи, що 
базуються на «індивідуально-чуттєвому» сприйнятті подій, причому 
автори цих робіт можуть взагалі не спиратися на наукові джерела та 
історіографію. Дана проблема в перспективі може призвести до 
повної втрати довіри до об’єктивних джерел перевіреної інформації 
і діалектично навпаки, до надання широкого спектру можливостей 
тим, хто, надаючи інформацію у емоційно-маніпулятивному ключі, 
ставить собі за мету маніпулювати суспільною думкою на свою 



- 105 - 

користь (що вже й зараз активно відбувається, достатньо подивитися 
телевізійні новини на 4-5 різних каналах і можна побачити, як 
підносячи одні й ті ж факти під різним емоційним забарвленням; 
автори доносять до глядача різні думки з одного боку, з іншого ж 
підривають таким чином довіру до ЗМІ взагалі). 

Філософія, як загальний засіб рефлексії суспільного буття, 
також відображає в собі ці тенденції. Вищеописаний процес 
загальної «дераціоналізації» в рамках даної роботи буде розглянуто 
саме з філософської точки зору, що є вельми актуальним.  

Мета роботи – знайти причину процесу дераціоналізації 
суспільної та наукової думки в сучасному світі та стисло 
прослідкувати інтелектуально-філософський процес його 
становлення. 

Перед розкриттям даного питання хотілося б відзначити таке: 
воно в рамках цієї роботи буде розглядатися з точки зору 
діалектичного матеріалізму, так як саме ця методологія з моєї суто 
суб’єктивної точки зору на даному етапі розвитку людства найбільш 
детально розкриває сутність процесів суспільного буття. Задля 
аналізу точок перетину новітньої філософії та сучасних тенденцій 
спочатку треба розібратися в сутності цих самих тенденцій. В 
рамках еволюції капіталістичної соціально-економічної формації, 
головним ідеологічним конструктом якої є «персональне благо, що 
стоїть вище блага колективного» [2], виникли відповідні 
філософські концепції, які виходячи з вищенаведеної парадигми 
певним чином аналізують буття. Одна з характерних рис філософії 
постмодерну – «індивідоцентричність». Під цим поняттям на увазі 
мається розглядання всіх аспектів буття в першу чергу з точки зору 
індивіда (ВАЖЛИВО, не людства в цілому, а саме конкретного 
індивіда). Згідно із законами діалектики, такий підхід не міг 
з’явитися з нічого, він є результатом розвитку думки, а як писав ще 
Гегель, будь-який розвиток – це заперечення певного буття [1].  

Так що ж тут заперечується? В даному випадку заперечуються 
на теперішній час вже добре наявні протиріччя капіталістичної 
системи, як такої, що полягають у повній як формально-логічній, так 
і діалектичній ірраціональності підходу постановки персонального 
блага над благом оточуючих, що виражається як у повсякденному 
житті, так і у геополітичних процесах, адже якщо в нас є певна 
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сукупність матеріальних благ, то надто підвищена концентрація їх в 
одному місці невідворотно буде означати нестачу в місці іншому. До 
цього ж додаються протиріччя декларованої суспільної моралі 
(навіть, якщо ця суспільна мораль має внутрішньо-суперечливий 
характер) і наявної дійсності. Попри самі по собі суперечливі 
принципи відкритого й справедливого народовладдя (реалізація 
яких за буржуазної демократії не можлива), гуманності й 
культивування цінності прав людини наявна в наш час соціально-
економічна парадигма демонструє забезпечення їх уявне втілення за 
рахунок насилля, надмірної експлуатації та відвертого обману 
(маріонеткові Південноамериканські диктатори, підтримка 
критичного становища в Африці, конфлікти через нафту на 
Близькому Сході, порушення принципів так званої «чесної ринкової 
конкуренції» шляхом введення торгівельних санкцій, диверсій, а на 
нижчому рівні – застосуванням по відношенню до конкурентів 
силових методів займання ринку у вигляді організованої 
злочинності тощо). При цьому носій альтернативної ідеї у вигляді 
соціалістичної соціально-економічної формації (комуністичну СЕФ 
наразі остаточно не вдалося збудувати нікому), Радянський Союз, 
«покінчив життя самогубством», адже наразі умови для реалізації 
даної ідеї (як зовнішні так і внутрішні) виявилися несприятливими.  

Тобто протиріччя діючої системи (як соціально-економічні, 
так і, як наслідок, ідеологічні) наявні, але крах антиподу цієї системи 
породив ілюзію краху її номінальної інтелектуальної основи 
(діалектичного матеріалізму), через що виникає світоглядна криза. В 
результаті заперечення наявних протирічь та відсутності 
альтернативи в рамках діючої парадигми виникає ідея 
несуперечності суперечностей, яка розглядається під впливом вже 
згаданої вище ознаки цієї парадигми: примату індивідуального над 
колективним. Ідея цього примату застосовується до всього процесу 
сприйняття буття, застосовується, як константа, до історико-
соціального процесу. Це призводить в результаті до відповідних 
висновків, головна мета яких – ліквідувати вищеописані протиріччя 
у оточуючий дійсності шляхом належного інтегрування цих самих 
протиріч в адекватну структуру суспільного буття.  

Для цього, як не дивно, дуже гарно підійшов лінгвістичний 
підхід, який надалі еволюціонував у абсолютно нову форму 
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суб’єктивного індивідуалізму – постмодернізм. В рамках даної течії 
суперечності, згадані вище, перетворюються на частину 
несуперечливої картини світу, головна риса якої – відхід від 
раціонального мислення. Наприклад, концепція «світу, як тексту», 
який кожен може сприйняти по різному, як певне відображення (і 
тільки воно) явища, яке ми спостерігаємо. Значущість певних 
морально-ідеологічних установок при цьому фактично знімається, 
адже індивідуальному і (як синтезу багатьох індивідуальних) 
колективному бажанню, пристрасті (лібідо) відводиться домінуюча 
роль у всіх життєвих процесах [3].  

Таким чином, по-перше, протиріччя капіталістичного 
соціально-економічного укладу стають несуперечливими, адже вони 
є невідмінною частиною суспільного буття, сприйняття якого 
залежить від конкретного індивіда, його інтелектуальних установок. 
По-друге, головна ідеологічна установка капіталістичного укладу 
чудово лягає на модель абсолютизації суб’єктивності як такої. 

Все це призводить до загальної індивідуалізації, об’єктивізації 
суб’єктивних суджень (особливо яскраво це проявляється у 
загальному нав’язуванні такого явища, як плюралізм, який означає 
не саму наявність багатьох точок зору, а необхідність сприйняття 
кожної точки зору на одному рівні, що саме по собі є абсурдом, так 
як кваліфікація, володіння інформацією і мотиви у тих, хто ці точки 
зору відносно одного і того ж об’єкту/явища висуває, можуть бути 
кардинально різними), концентрації уваги на задоволенні власних 
потреб та подальшого розвитку ідеї необмеженої свободи 
особистості не озираючись на суспільство (і як би це не було 
нелогічно, останній принцип підносять як фундамент суспільства).  

Відхід від раціонального мислення, на мою думку, що ні в 
якому разі не претендує на абсолютну істину, виходячи зі сказаного 
вище, пов’язаний із небажанням визнавати нераціональність та, 
більше того, небезпеку ідеї примату індивідуального над 
колективним (особливо в геополітичному масштабі), яка зрештою ні 
до чого іншого окрім конфлікту багатьох «індивідуальних» не 
призведе, а вирішити його можна буде тільки силовим шляхом.  
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ПРОБЛЕМА ДЕТЕРМІНІЗМУ В ГАЛУЗІ ПРАВА 

Детермінізм – це філософське вчення про закономірний 
універсальний взаємозв'язок і взаємообумовленість явищ 
об'єктивної дійсності [1, с. 4–5]. Детермінізм, як термін і поняття, 
слугує для позначення класу філософських концепцій, які визнають 
обумовленість, визначеність (детермінованість) всіх існуючих явищ 
навколишнього світу, включаючи людину з її внутрішнім, 
суб'єктивним, духовним світом, і деякою первинною, 
субстанціальною реальністю. Філософський детермінізм, 
сформульований ще давньогрецькими матеріалістами-атомістами, 
оформився у класичній філософії як вид логічного визначення 
поняття, що протистоїть узагальненню. У XVI–XVII століттях 
поняття детермінізму починає набувати нового змісту і вживається в 
етиці для вираження позиції, що протистоїть «свободі волі» [2].    

Трактування детермінізму, як протиставлення свободі волі 
приводить нас до думки, що будь-який вчинок, що скоїла людина, і 
усе, що з нею трапилось, є безальтернативним. Тобто, якщо людина 
захворіла, а потом одужала, то так було визначено заздалегідь 
долею, або законами Всествіту. Якщо було скоєно злочин, то це 
сталося тому, що у злочинця було закладено скоєння цього злочину 
ще з появи Всесвіту 

Цю ідею намагався довести Дерк Перебум у своїй роботі 
«Аргумент маніпуляції». За Перебумом, вчинки людини 
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контролюються чотирма різними способами. У першому випадку 
причина того, що людина скоїла злочин – вбивство полягає у тому, 
що її діяльність направляє злий вчений за допомогою чіпа, вшитого 
в мозок цієї людини. Це випадок прямої маніпуляції. У другому 
випадку – чіп контролює дії людини за допомогою програми без 
участі вченого. У третьому випадку людина цілком детермінується 
соціальним середовищем, генами, вихованням і так далі. В 
останньому, четвертому випадку, вчинення злочину вже визначено з 
моменту Великого вибуху, як це і передбачається в трактуванні 
детермінізму. Суть аргументу маніпуляції Перебума зводиться до 
того, що між усіма чотирма випадками немає принципової різниці. І 
якщо в першому випадку людина піддається прямій маніпуляції і 
тому, що очевидно, не має свободи волі і не несе моральної 
відповідальності за свої вчинки, то і у всіх інших – теж. Між 
маніпуляцією і детермінізмом немає принципових відмінностей, 
вважає Перебум [3]. Це означає, що детермінізм несумісний зі 
свободою волі. 

Якою б привабливою і цікавою з філософської точки зору не 
здавалася концепція детермінізму, в правовому полі абсолютно не 
ставиться під сумнів питання свободи волі людини, якими б не були 
переконання адвоката, прокурора, судді або будь-якого іншого 
фігуранта судового процесу. Сама ідея того, що кожен з нас 
приречений зробити ті чи інші вчинки знецінює концепцію моралі і 
ті принципи, завдяки яким суспільство живе і функціонує. 

Виходить, що загальне розуміння того, що обвинувачені 
можуть бути вільними і відповідальними за свої дії особистостями, 
може повністю зникнути, якщо люди приймуть істину каузального 
детермінізму, який є філософською тезою про те, що існує тільки 
одне фізично можливе майбутнє, що узгоджується з минулим і 
законами природи. Причинно-наслідковий детермінізм стосується і 
кримінального права, оскільки він має на увазі, що злочинець 
фізично не може не вчинити злочин [4].  

Саме через це велика частина людей дотримується позиції 
компатибілізму (сумісності) – вчення про те, що свобода волі і 
моральна відповідальність сумісна з детермінізмом. При цьому під 
детермінізмом розуміється теза, згідно з якою у кожний момент часу 
у світі є тільки одне можливе майбутнє. Таким чином, навіть 
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прихильники детермінізму займають середню позицію, приймаючи 
частину ідей детермінізму, але і не заперечуючи свободу волі 
людини, бо і прихильники детермінізму також існують у суспільстві. 

Складно заперечувати, що, хоча б частина цілей, намірів, 
інстинктів закладені в людину самою природою, а частина наших 
інстинктів і звичок передалися нам від предків. Це говорить про те, 
що, хоча б частина дій людини є прогнозованою, детермінованою. 
Але в той же час, практично всі, нехай і негласно, визнають, що ідея 
жорсткого детермінізму просто шкідлива для суспільства в цілому і 
для кожного члена суспільства окремо. Не маючи негласного 
договору, не маючи ніякої відповідальності і моралі суспільство 
зануриться у хаос, а Кримінальний кодекс і всі правові норми 
стануть марними. Саме тому, життя і свобода людини є одними з 
найголовніших цінностей в Конституції практично кожної країни.    
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РОЛЬ КУЛЬТУРИ В СПРАВІ ЗВІЛЬНЕННЯ ЛЮДИНИ 

Людині в усі часи її існування була дуже зрозуміла і близька 
тема свободи особистості та її звільнення від різного роду 
насильства. Актуальним це питання залишається і сьогодні. Поняття 
свободи асоціюється з набуттям щастя, благополуччя, добробуту. 
Але дуже по-різному можуть розумітися можливості і методи 
досягнення цієї мети. В сучасному суспільстві вкоренилося 
переконання про необхідність звільнення від комплексів і 
зацикленості на будь-чому. Комунікабельність, інтровертність, 
швидка досяжність мети вбачаються основними шляхами втечі від 
будь-якого виду поневолення. Звільнення від комплексу 
неповноцінності розуміється як шлях до самореалізації та 
задоволення життям. Красиве гасло про права людини, можливості й 
необхідності їх втілення в життя кожного індивіда дуже близьке 
нашому серцю. Але як домогтися того, щоб жодна особа не була 
обмежена в своїх правах? Повинні бути якісь правила поведінки, 
обов'язкові, напевно, для всіх. І ці правила, отже, накладають певні 
обов'язки в процесі реалізації наших прав. 

Однак, обов'язки, що закликають до певної відповідальності за 
свої волевиявлення, ведуть до певної обмеженості своїх прав і 
свобод. Але це ж знову поневолення. Як бути? Біг по колу. Але ж 
повинні існувати відпрацьовані методики правильних дій, які 
прокладають потрібний курс? І вірною буде та, яка дає максимально 
об'єктивну і повну інформацію, враховує всі грані буття і існування 
життя. Звичайно, кожна з методик претендуватиме на свою 
винятковість або, принаймні, первинність. І той, хто її практикує 
повинен їй довіритися. Навіть максимально все прорахувавши 
теоретично, все одно можуть спливти негативні моменти в її 
практичної реалізації. І вони спливають і проявляються обов'язково, 
вносячи в життя практикуючого більший або менший дисонанс. І 
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життя тягне нас по вибоїнах своєї буттєвості, навіть якщо ми вперто 
опираємося цьому. Ми намагаємося піднятися на ноги, щоб очолити 
процес цього руху і якось обійти перешкоди. І яким великим може 
бути розчарування, коли в життєвому лабіринті обирається 
тупиковий маршрут. Як і де знайти сили і час, щоб повернутися? І 
які гарантії, що наступний вибір буде правильним? 

Людина - це звучить гордо, чується нам з одного боку. З 
протилежного доноситься «із землі ти взятий і в землю підеш» (Бут. 
3:19). Мабуть, ці дві крайні точки зору і будуть відправними 
елементами у всеосяжному пошуці істинного шляху і проходження 
по ньому. Але неможливо людським розумом поєднати ці обидва 
суперечливих поняття. І знову звучить питання: чи є вже 
відпрацьовані методики і якщо так, то як ними скористатися? Ми 
бачимо, що рок вибору тяжіє над нами. Потрібно вирішувати. 
Потрібно довіритися. Отже, все-таки, віра буде відправною точкою 
життєвого шляху. 

Мудра книга Біблія говорить нам, щоб ми вибрали Життя, а не 
Смерть. Але одне з правил цієї книги стверджує, що б ми його 
робили не метушливо і з максимальною ретельністю та увагою. 
Тому що Життя - це неосяжний Бог і страшно впасти в Його руки. 
Тому що існує серйозна відповідальність за кожну свою дію. Все, 
мало-мальськи шукають шлях знають, що терням святенництва, 
лицемірства, користю і низьким угодництвом рясніє ця дорога. І не 
так багато знаходиться послідовників серед сучасного людства, що 
шукають прямих відносин з Богом. Але Бог не терпить брехні і 
фальші. А екологія відносин і станів поза і всередині людини тяжіє 
до погіршення при всій удаваній видимості, так званого прогресу. 

Шлях релігії, особливо християнської, де йдеться про 
незрозуміле і лякаюче спотворення гріхом світу і людини, не 
приймається впевненим і успішним індивідом. Навіть якщо він чує 
про вічність буття. Це шлях жебраків, немічних і убогих - так вважає 
той, хто вміє брати від життя все. До того ж релігійна література 
говорить про постійне духовне пильнування і необхідність постійної 
напруги внутрішніх сил, говорить про незрозуміле постійне 
прощення ворога, який несе тобі смерть. І при цьому необхідність 
радіти такому життя. Образи святих людей, які так жили і зараз 
живуть, серйозно не сприймаються цими «улюбленцями долі». 
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Релігія, здавалося б, переживає кризу. Скептики кажуть про 
споживацьке, а не жертовне християнство, яке нібито переважає в 
умах і серцях адептів християнства. 

Але, поряд з релігійною літературою, існують джерела, які 
правдиво говорять про непросте, але реальне втілення 
християнських ідей в життя. Цей відшліфований життям і 
відпрацьований кращими представниками людства напрям 
називається культурою. Коріння класичної європейський культури 
криються в релігійних дослідженнях і є їх продовженням в пошуках 
шляху до істинного звільнення і набуття людиною щастя. Прямо 
кажучи, класика є путівником і благородним оформлювачем звичаїв 
для сприйняття духовно-релігійної їжі в справі здобуття порятунку й 
істинного блаженства. 

Мета даної роботи - показати важливість і необхідність 
вивчення творчості класиків літератури в справі звільнення від 
морально-духовних рабських кайданів, а значить і спасіння. 
Класична література є дуже важливим виховально-педагогічним 
засобом в особистісному зростанні. Повною мірою це стосується 
творчості трьох геніїв, що заслужили світове визнання. Це О.С. 
Пушкін, М.В. Гоголь і Ф.М. Достоєвський [1, 2]. 

У творчості Пушкіна слід приділити увагу одній дуже 
важливій рисі в житті людства, що перебуває в суворих реаліях. Це 
гумор. Він, як поняття, є філософською категорією. Тому 
використання його ми не знаходимо в канонічних серйозних 
релігійних текстах. Більш того, жарти засуджувалися святими 
отцями, як диявольське породження. Самого сатану називають 
мавпою Бога, що пародіює Його творіння. Філософський словник 
нам говорить, що гумор є засобом правильно пізнати себе без 
недооценок і переоцінок [3]. Сатану, який вибрав сміх знаряддям 
проти Бога, цим же знаряддям і соромлять. 

Для людини ж сміх, гумор є знаряддям подолання вбивчого 
відчаю і депресії і звільняє людину від святенницького сприйняття 
дійсності. Поема «Євгеній Онєгін» геніально і невимушено говорить 
про найсерйозніші життєві речі, при чому в жартівливій манері, 
котра сприяє розумінню і засвоєнню. Примітивність і неробство 
неправильного способу життя дуже дохідливо і захоплююче 
висміюються автором. А торжество правди життя підкреслюється. 
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Тонкий гумор, властивий перу Пушкіна поволі і необразливо 
викриває людський порок, не ображаючи образ Божий в людині. 

Цей метод продовжує застосовувати Гоголь, вміло 
використовуючи народну говірку в своєму літературному викладі. 
Гумор, як інструмент розрядки від морального і духовного 
перенапруги зробив свою справу. І ось в поемі «Ревізор» звучить 
фраза: «Над ким смієтеся? Над собою смієтеся!». Однак суспільство 
розслабилося. І не хоче визнати, що гумор перестає бути основним 
спонукальним моментом в духовному спонуканні. Гоголь 
залишається незрозумілим усіма, крім Достоєвського. Знову 
виноситься на порядок денний питання людських відносин і сама 
психологія людини серйозно піддається аналізу. Гоголь йде на 
радикальний крок: спалює другий том «Мертвих душ». Це свого 
роду шокова терапія, відро холодної води, заклик до внутрішньої 
мобілізації після періоду відпочинку. Вульгарність життя вже досить 
висміяна. Однак навіть близькі товариші далеко не все розуміють в 
його «Листування з друзями». Гоголь йде з життя, як і його 
улюблений Пушкін, справжнім християнином [1]. І тільки зараз 
повною мірою починає розумітися значення його жертви, 
принесеної ним на літературний вівтар у справі сприйняття 
людиною християнських істин. 

Достоєвський, можна сказати, завершує становлення 
літературної класики як місіонерського путівника до Христа. 
Комічність з образів вже вилучена. У геніальному «Ідіоті» 
прекрасним пером прописаний скорботний шлях мужньої душі 
людської, що шукає і знаходить примирення з усіма. Навіть до 
втрати власного я. Чи це не крайнє виконання заповіді «полюби ...»? 
Це, якщо хочете, Євангеліє для світських людей. Для тих, хто не 
визнає релігію справою спасіння. Промова Достоєвського, 
присвячена 100-річчю Пушкіна, й інша діяльність зрілого 
письменника, показали, що об'єднання душ людських можна 
досягти. Навіть при вкрай протилежних світоглядах. Хіба це не сила 
божественно-геніального слова? 

Висновки. Проблема свободи людини тісно пов'язана з 
пошуками сенсу людського життя. У Православ'ї пропонуються 
готові методи для здійснення цієї справи першорядної важливості. 
Адже усвідомлення суті земного існування і є найважливіша справа. 
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Наше завдання полягає в тому, щоб вчитися відсівати непотрібні 
бур’яни, перевіряючи свою діяльність за істинними маяками. 
Одними з них і є діяльність і життя цієї геніальної тріади 
письменників-класиків. 
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ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ НА ДЕРЖАВНУ МОЛОДІЖНУ 
ПОЛІТИКУ В УКРАЇНІ: ЗАКОНОДАВЧИЙ АСПЕКТ 

Європейська інтеграція представляє собою процес передачі 
частини суверенітету наднаціональним (незалежних від держав-
учасників) органам влади в рамках спеціально створених 
європейських організацій. 

Зі схожими інтеграційними процесами її об'єднують дві риси: 
1) створення самостійних органів влади, що з урахуванням звичного 
в західних демократіях принципу поділу влади змушує ініціаторів 
європейської інтеграції формувати виконавчі, законодавчі і судові 
органи, шукати новий баланс між ними як на наднаціональному, так 
і на національному рівнях; 2) прагнення до компромісу -  постійне 
узгодження інтересів країн-учасниць. Відповідно до зростання їх 
кількості швидкість інтеграційного процесу сповільнюється. Крім 
вищезазначених є особливі риси євроінтеграції: 1) новизна, 
обумовлена відсутністю подібних прикладів добровільного 
делегування суверенітету в демократичній Європі; 2) відмова від 
визначення кінцевої мети інтеграції; 3) елітарність процесу - 
прийняття важливих рішень виконує політична еліта без участі 
населення в будь-якій формі; 4) активна роль США, які 
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використовували зазначений процес, як фактор зміцнення західного 
табору протягом «холодної війни»; 5) антирадянська спрямованість, 
в прагненні консолідувати західні цінності. 

Дослідники зазначають, що європейська інтеграція є досить 
складним та неоднозначним соціально-економічним процесом, що 
передбачає встановлення тісних взаємозв’язків між країнами 
Європи, що в свою чергу є одним із проявів поглиблення всебічної 
взаємозалежності держав, перш за все в економічній сфері. 

В сучасній політичній науці відсутня єдина концепції її 
становлення та розвитку. Відкритим залишається питання щодо 
визначення часу її зародження як процесу, територіальних меж, 
етапів розвитку та кінцевої мети. 

Сьогодні більшість істориків вважають, що початковим 
етапом у формуванні тенденції до масштабної довготривалої 
співпраці між європейськими державами стали події Першої світової 
війни. Коли за підсумками війни переважна більшість політичної 
еліти країн Європи дійшла висновку, що причиною розпалювання 
новітніх європейських та світових військових конфліктів є певні 
структури націоналістичних держав, які мають на меті провокацію 
міжнаціональних конфліктів, і в першу чергу тих, що пов'язані з 
ідеологією радикального націоналізму. На думку окремих 
політичних діячів зазначеної епохи, ефективно протистояти таким 
осередкам, могли лише сили, які б ґрунтувалися на союзі 
укладеному між європейськими країнами. В міжвоєнний період 
деякі політичні діячі країн Європи (Австрії, Франції, Росії тощо) 
активно намагалися сформувати загальну ідею взаємодії країн з 
метою запобігання військових конфліктів, та все ж скласти таку 
доктрину на той час не вдалося.   

Після завершення Другої світової війни, ідеї створення 
домінуючого міждержавного утворення почали активно набирати 
обертів. Європейський Союз виник в результаті послідовного 
нарощування процесу інтеграції країн Західної Європи. Початком 
процесу європейської інтеграції вважається 9 травня 1950 р., коли 
міністр закордонних справ Франції Робер Шуман висунув 
пропозицію щодо створення спільного ринку металургійної, 
залізорудної і вуглевидобувної промисловості Франції та Західної 
Німеччини. Щорічно цей день відзначається як День Європи, а сам 
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Робер Шуман вважається одним з батьків-засновників 
Європейського союзу. 

Становлення союзу європейських країн проходило в декілька 
етапів: 

- 18 квітня 1951 р. «план Шумана» було запроваджено 
шляхом підписання Паризького договору про створення 
Європейського співтовариства вугілля і сталі (ЄСВС). До складу 
співтовариства увійшли: Бельгія, Італія, Люксембург, Нідерланди, 
Німеччина та Франція; 

- 27 травня 1952 р. зазначені країни підписують Договір 
про заснування Європейського оборонного співтовариства. 

- У 1973 р. до ЄС вступили інші країни, а саме Данія, 
Ірландія та Великобританія; Греція - у 1981 p., Іспанія та Португалія 
- у 1986 p.; Австрія, Фінляндія та Швеція - у 1995 p. 

- 1 травня 2004 р . відбулося найбільше розширення 
Європейського Союзу, до його складу увійшли 10 країн: Естонія, 
Латвія, Литва, Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина, Словенія, 
Мальта, Кіпр; 

- 1 січня 2007 р. членами Європейського Союзу стали 
Румунія та Болгарія. 

З 2007 р. Європейський Союз вирішив призупинити 
розширення. Про це заявив голова Єврокомісії Жозе Мануель 
Баррозу. На сьогоднішній день до Європейського Союзу входить 27 
держав-членів [3]. 

Стосовно України, Європейська інтеграція визначає 
створення новітніх підходів до молодіжної політики, завдяки 
досвіду Європейського Союзу. Законодавче забезпечення діяльності 
публічної влади щодо розвитку молодіжного сектору є головним 
питанням у цьому зв’язку.  

Основою для цього став документ «Угода про асоціацію між 
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони». Обидві сторони, Україна та 
Європейський Союз, вирішили, що необхідно «заохочувати 
співробітництво та обмін досвідом в галузі молодіжної політики та 
неформальної освіти для молоді». Інноваційні положення про 
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молодіжну роботу, мають бути визнані на законодавчому рівні, про 
це йдеться у зазначеному документі [1].  

Протягом довгого часу, українській владі так і не вдалося 
впровадити в молодіжне та освітнє законодавство поняття 
«молодіжна робота» та «неформальна освіта», в діяльність 
молодіжного сектору Ради Європи. В офіційних документах Ради 
Європи, зазначені концепти використовуються, але не визнаючи, що 
Україна була законотворцем. Не дивлячись на це, зміни стали 
можливими після підписання угоди між Україною та Європейським 
Союзом.  

В українському законодавстві ніяк не поставлене питання, 
щодо молодіжної роботи. На практиці, завдяки поняттю «соціальна 
робота з дітьми та молоддю», може здійснюватися встановлення 
молодіжної роботи, але застосовувати це поняття некоректно. 
Молодіжна робота реалізується різними суб’єктами, а поняття в 
законодавстві про це не існує, така ситуація склалась в Україні [2].  

Законодавчі зміни пов’язані з питанням розвитку молодіжної 
роботи в Україні, на даний момент, можуть бути реалізовані такими 
методами: 

1) прийняття окремого законодавчого акту; 
2) внесення змін до вже існуючих законів. 
Варіант прийняття нового окремого законодавчого акту з 

питань молодіжної роботи застосовується в ряді країни. Існують 
вагання щодо перспективи ухвалення ще одного акту з питань 
молоді, бо в Україні вже існує багатий комплекс «молодіжних» 
законів. Проте, 10 грудня 2015 року у Верховній Раді України було 
зареєстровано проект Закону України «Про молодь», завдяки якому, 
повинне цілком змінити законодавче забезпечення державної 
молодіжної політики в Україні. Цей закон передбачає повне 
припинення дії більшої части існуючих зараз молодіжних законів.  

Таким чином, в Україні діє процес розроблення та ухвалення 
«молодіжного» законодавства. Важливо наголосити, що вже наявні 
законодавчі акти не є довершеними і потребують  доопрацювання. З 
метою виключення можливості довільного трактування 
нормативних документів нагальним залишається питання 
узгодження єдиної термінології для зазначеної галузі. 



- 120 - 

Л і т е р а т у р а  

1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони від 27 червня 2014 р. [Електронний 
ресурс] // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011 
(дата звернення 15.05.2020). 

2. Про молодь. [Електронний ресурс] // Режим доступу: 
http://wl.cl.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57368 (дата 
звернення 22.01.2020). 

3. Браницкий А. Г. История европейской интеграции / А. Г. Браницкий, Г. 
В. Каменская. – Новгород: ИМЭМО РАН, - 2003. С. 175-176. 

Кубкіна Аліна, 
 студентка 4 курсу спеціальності «Історія та археологія» 

 юридичного факультету СНУ ім. В.Даля.  
Науковий керівник:к.і.н.,  доцент  

Сапицька О.М. 

БАГАТОНАЦІОНАЛЬНІСТЬ ЯК ОДНА  
З ПРИЧИН КОНФЛІКТІВ 

Сьогодні в світі майже не залишилося країни, в якій би не 
проживали люди різних націй, а в деяких державах є цілі діаспори. 
Яскравим прикладом є  Канадська федерація.  На відміну від інших 
країн, колишніх колоній у Північній Америці, де імміграційний 
потік формувався на базі англомовного населення, у Канаді 
національні відносини мали свою специфіку, бо там історично 
склалося суспільство, що має два основних етнічних компоненти – 
франко- й англоканадське походження. Сутність канадської 
національної проблеми полягає в тому, що майже все франкомовне 
населення країни, що становить близько чверті 
загальнонаціонального, за етнічним складом відрізняється від інших 
провінцій, оскільки переважна більшість населення є нащадками 
вихідців із Франції, й концентруються в межах Квебеку - однієї з 10 
провінцій Канадської Федерації. 
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Українська діаспора у Канаді є досить великою. Так, етнічні 
українці там становлять близько 4% від загального населення 
Канади. Переважно це нащадки вихідців із Західної України, які 
залишили батьківщину в XX столітті. Хоча чисельність українців від 
загального населення Канади сьогодні невелика, вони мають 
помітну політичну роль. 

Багато країн на даний час мають як внутрішню-етнічне 
різноманіття, так і еміграційне, і це інколи призводить до конфліктів 
в державі. Україна також є однією із таких країн, вона є 
багатонаціональною державою. Велика кількість представників 
національних меншин вважають Україну своєю Батьківщиною. На 
теренах України проживали за переписом на 2001 р. більше 4,5 % 
людей інших національностей і 17,3 % росіян і російськомовних 
громадян. Найбільш чисельними  етнічними групами, які 
проживають на території нашої держави є росіяни, білоруси, 
молдовани, кримські татари, болгари, угорці, румуни, поляки, євреї, 
вірмени, греки, німці. Можливо, їх і більше, але це основні по 
кількості національні меншини. Не будемо забувати і про 
внутрішньо-етнічні групи власне України. Так, етнографічні групи 
українського етносу у наш час компактно проживають в межах 
Українських Карпат та Закарпаття. Можна з впевненістю 
стверджувати, що свої особливості зберегли гуцули, бойки, лемки - 
етнографічні групи горців Українських Карпат. 

Основними показниками нації або етносу є їх культурне 
надбання, тобто ознаки, за якими ми можемо розпізнати той чи 
інший народ: це мова, національній фольклор, одяг, традиції, інколи 
релігія. Найчастіше етнос розповсюджується на одній локальній 
території, ось як наприклад, на західній Україні - гуцули, румуни, 
поляки; на східній Україні - росіяни, білоруси; на півдні - кримські 
татари, греки, турки. Кожна ця національна меншина розвивається 
по своєму культурному напрямку, зберігає свої національні традиції. 
Всі вони є вихідцями з інших країн, але проживають уже доволі 
великий проміжок часу на території України. Вже не одне їх 
покоління виросло на території нашої держави, їх діти, онуки, 
правнуки є громадянами України.  

Але ж в чому полягає проблема такого багатонаціонального 
народу на території держави? Проблема ця в тому, що кожна нація 
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намагається довести, що територія, на якій вона живе - споконвіків 
саме їх, а не когось іншого. І через цей поділ території найчастіше 
виникають конфлікти. Ще більше розпалюються ці конфлікти через 
різну ментальність, традиційність та суспільно-політичні погляди. 
Національні меншини, які проживають в одній державі, починають 
вимагати автономності, або взагалі відділення, адже вважають, що 
вони - окрема адміністративна одиниця. Як приклад можна згадати 
ситуацію, яка виникла на території східної України, коли частина 
населення Донбасу під інформаційним та політичним впливом іншої 
країни, чомусь вирішила, що цій території потрібно від’єднатися від 
території України і бути автономною республікою. Також кримські 
татари часто акцентують, що Крим - їх територія, і згадують свою 
тяжку долю, коли їх депортували та виганяли з рідної домівки, - це 
теж може бути причиною  конфлікту, який може виникнути на 
підставі того, що татари - теж окремий народ, який має багато 
різного з українською нацією (як приклад релігія, загальна культура, 
мова тощо).  

Як свідчить історія, такі конфліктні ситуації виникають в 
багатьох країнах через вищевказані причини. Щоб не виникало 
подібних проблем, нам потрібно дослухатися один до одного та 
намагатися зменшити суспільно-політичне напруження між 
громадянами титульної нації та представниками різних 
національних меншин всередині країни. Не акцентувати на тому, що 
ми різні в менталітеті та культурі, а більше звертати увагу на те, що 
ми - громадяни однієї єдиної держави. 
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ДО ПРОБЛЕМИ РАБОТОРГІВЛІ 

Работоргівля – продаж і купівля людей в рабство. Найбільш 
масовим проявом работоргівлі в історії було вивезення рабів з 
Африки; у зв'язку з цим найбільш поширений образ чорношкірого 
раба.[1] 

У XVI столітті люди інших рас не ставали рабами. Індіанців 
рабами не робили. У Китаї рабів не ловили. Малайців та інших 
жителів Південної Азії не ввозили в Америку в трюмах 
невільницьких кораблів. Чому? 

У XVI столітті Іспанія і Португалія завоювали, пограбували, 
зруйнували дощенту аутентичні держави Америки. Великі 
землеробські народи індіанців іспанці підкорювали і експлуатували. 
Спочатку на території Америки були створені плантації, виник 
попит з боку білих фермерів-колоністів на робочу силу. [2] Чому не 
брали індіанців? Індіанці довго не жили в якості рабів. Від постійної 
виснажливої роботи на плантаціях вони швидко вмирали. Старий 
світ так чи інакше - єдине утворення, а значить і схожі хвороби 
більш-менш були всюди. Індіанці ж не мали імунітету до інфекцій 
через те, що жили за океаном. У британські колонії в Північній 
Америці теж спершу ввозили бунтівних ірландців і каторжників, але 
незабаром британські колоністи випадково захопили португальський 
корабель з африканськими рабами і почалася нова епоха рабства в 
Америці. Британські колоністи почали купувати африканських рабів 
на невільницьких ринках. [4] 

Королівства Португалія і Кастилія боролися за вплив і 
володіння колоніальними територіями вздовж африканського 
узбережжя протягом більш ніж століття до відкриття Колумбом 
земель в західних морях. 
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Папі Римському Миколі V було відомо, що ніколи і ніхто, 
принаймні на пам'яті людей, не плавав по океанському морю до 
південних і східних берегів, і що вони були настільки незнайомі, що 
люди не мали ніякого уявлення про народи тих місць. Вважаючи, що 
він найкраще виконає свій обов'язок перед Богом у цій справі, він 
двадцять п'ять років майже щорічно посилав війська з великими 
ризиками і витратами, на дуже швидких кораблях-каравелах, щоб 
досліджувати море і прибережні землі на південь. 

Кілька кораблів таких експедицій дослідили і оволоділи дуже 
багатьма гаванями, островами і морями, вони прийшли в провінцію 
Гвінею, вели війну проти аборигенів, багато островів в цій 
місцевості були ними підкорені. Звідти було відправлено до 
Португалії багато гвінейців та інших африканців, захоплених силою. 
Король Іспанії ввів державну монополію на торгівлю гвінейськими 
невільниками. А у 1452 році Микола V своєю буллою санкціонував 
захоплення португальцями африканських земель і звернення їх 
жителів в рабство. [3] 

Ввезення африканців і введення рабства стали наслідком 
потреби в робочій силі на півдні Північної Америки, де 
влаштовувалися великі землеробські господарства — тютюнові, 
рисові та інші плантації. Тропічна Африка виявилася унікальним 
місцем, звідки можна було брати «живий товар». Густонаселений 
регіон, який не мав, однак, ніяких передумов до того щоб 
об'єднатися в яку-небудь подобу держави і чинити опір. На 
узбережжі Африки були порти з усією інфраструктурою, звідки 
можна було зручно (для работорговців) відправлятися через океан. 
Величезні торгові компанії Голландії та Англії торгували по 
«золотому трикутнику»: вивезення рабів з Африки, їх продаж в 
Південній Америці, купівля на виручені гроші цукру та інших 
сировинних товарів, з метою їх торгового обміну на ром та інші 
товари, вироблені в північноамериканських колоніях, і потім 
остаточне перевезення експортних товарів з Північної Америки в 
Європу. 

Вся Західна Африка протягом трьох століть перетворилася на 
поле полювання на рабів. Полювання за африканцями або покупка їх 
за безцінь у прибережних племен стали особливою професією. Рабів 
купували у прибережних племен або влаштовували за ними 
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мисливські експедиції. Вождів споювали і підкуповували, щоб вони 
продавали своїх підданих або влаштовували війни, захоплюючи 
підданих своїх сусідів. 

За XVII-XVIII століття – основні століття работоргівлі – з 
Африки вивезли приблизно 15 мільйонів рабів, 10 мільйонів з них 
були чоловіки, вже готові працівники. [2] 

Африканці мало чинили опір рабовласництву. Тільки дуже 
мало хто з них усвідомлено боровся з рабством. За період з 1663 по 
1863 роки було зафіксовано понад 250 африканських повстань і 
змов, незважаючи на те, що звичайне життя простого африканця в 
племені мало чим відрізнялася від рабства. Глава клану повністю 
володів життям і майном своїх одноплемінників, все це відбувалося 
з самого народження індивідуума і вважалося в порядку речей. [4] 

Свій вплив також у цій проблемі виявила релігія. Довгий час 
для європейця фраза «не можна направляти арбалет/піднімати меч з 
полум'яніючим клинком/брати в рабство/вбивати/гвалтувати/ 
людину» означала, що не можна цього робити тільки з тими, хто 
сповідує християнство. Користуючись цим правилом, європейці без 
докорів сумління творили пекло щодо іновірців. 
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ПРО ДОРЕЧНІСТЬ ВЖИВАННЯ ТЕРМІНУ 
 «КОНСТИТУЦІЯ ПИЛИПА ОРЛИКА 

Однією з найбільш видатних історично-правових пам’яток, на 
одному рівні з Руською Правдою, Універсалами Української 
Центральної Ради та Актом Злуки ЗУНР та УНР, є «Договори та 
постанови прав і свобод військових між Ясновельможним Його 
Милості паном Пилипом Орликом, новообраним гетьманом Війська 
Запорізького, і між генеральними особами, полковниками і тим же 
Військом Запорізьким з повною згодою з обох сторін» [1], або 
просто – «Конституція Пилипа Орлика» 1710 року. Останній варіант 
назви є так званим «історичним конструктом», що вживається задля 
спрощеного розуміння й підкреслення основної суті того, що ми цим 
конструктом називаємо. Однак інколи буває, що історіографічні 
конструкти, входячи в масовий та науковий обіг, дещо викривлюють 
суть явища, схованого за ним. В рамках даної роботи буде наявна 
спроба встановити, чи можна дійсно називати документ, прийняттям 
якого супроводжувалось обрання Пилипа Орлика на гетьманську 
посаду, конституцією. Задля ліквідації плутанини по ходу роботи 
документ буде іменуватися «Договори та постанови...». 

Документ, про який іде мова, був прийнятий 5 квітня 1710 
року під час зборів козацької старшини у місті Бендери. Він був 
написаний двома мовами: староукраїнською/малоросійським 
діалектом російської та латиною. Від латиської назви документу, 
«Pacta et Constitutiones legum libertatumque exercitus zaporoviensis…», 
й походить сучасний історіографічний термін «Конституція». Однак 
слово «constitutio» (лат. «порядок», «устрій»,«постановлення») 
міститься й у інших документах, значно більш давніх, ніж 
«Договори та постанови...», наприклад «Constitutiones apostolicae» 
(Апостольські постанови, друга пол. IV ст.) або «Constitutiones 
Aegidianae» (Егідієві Постанови, 1357 р.). Останні акти, не 
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дивлячись на назву, конституціями в повному сенсі цього слова 
істориками не вважаються. А що ж власне вважається 
конституцією? 

Конституція в сучасному розумінні цього слова – основний 
закон держави, в якому регламентуються найважливіші відносини у 
сферах державного устрою, організації та функціонування органів 
держави, правового статусу особи [2]. «Договори й постанови…» 
під дане описання підходять лише частково. Певним чином цей 
документ все ж регламентує лад «Малої Росії, Вітчизни нашої». Так 
даний акт визначає православ’я, як державну релігію (І ст.); 
встановлює кордони (ІІ  ст.);обмежує права гетьмана, надає 
старшині право висловлювати йому докір та покладає вирішення 
місцевих питань на відповідних осіб (городових полковників, та 
генеральних радників, обраних у полках, VIст.); зобов’язує гетьмана 
турбуватися про потреби податного населення та боротися з 
хабарництвом, а також забороняє йому ставити людей на певні 
посади без відома Генеральної старшини; називає Київ «стольним 
містом» (ХІІІ ст.) і т.д. До того ж, у «Договорах й постановах...» 
передбачено вирішення менш значних питань, таких як звільнення 
від податків вдов козаків, проведення ревізії майна чиновників, 
надання вищій верстві козацтва виключних прав на певні промисли 
на території України  та ін. [1] 

Варто сказати при цьому, що «Договори й постанови...» не 
містять чіткого розділення владних повноважень, прав та обов’язків 
жителів Малої Росії. Більша частина пунктів спрямована саме на 
регламентацію відносин між гетьманом та старшиною: 
дипломатичний паритет, спільне прийняття рішень, заборона 
шпигунства за генеральними особами (VIII ст.), свобода 
Дніпровської торгівлі (IV), вирішення питання персональних образ 
гетьмана в судовому порядку (VII) й не тільки. Рядових громадян та 
бідного козацтва стосується значно менше пунктів, а їх правовий 
статус розглядається значно менш детально. Так селяни та бідні 
козаки можуть не забезпечувати підвод, постій та супроводження 
(останнє стосується козаків) генеральних осіб та осіб, що 
знаходяться в них на службі без гострої необхідності, найбідніші 
прошарки населення позбавляються ярмаркової плати та 
надлишкових податків, а товари ремісників не можна було забирати 
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без оплати. Цим, у купі з демократичним обранням своїх 
представників для займання певних посад (обрання, звісно, 
обмежувалося заможними козаками, які могли дозволити собі 
матеріально забезпечити роботу демократії «в правильний бік», хоча 
навіть цей процес в «Договорах та постановах...»теж не 
регламентувався), в принципі й обмежується прав та обов’язків 
більшості «громадян» [1]. І навіть по відношенню до старшини, 
чіткого й конкретного переліку прав та обов’язків її представників 
ми в даному документі не побачимо. 

Хоча даний документ і торкається певних питань загальної 
регламентації життя в державі, проробленим та дійсно 
фундаментальним нормативно-правовим актом його назвати 
неможна. Остаточно розібратися допоможе нам розглядання 
«Договорів та постанов...» в історичному контексті, а  не 
безвідносно:приймала їх разом з гетьманом та частина козацької 
старшини, що виступила разом з Мазепою на боці шведського 
короля Кара ХІІ проти Росії у Російсько-Шведській війні. Попри 
поразку шведської армії під Полтавою та розгортання ситуації на 
користь Росії конфлікт ще не було завершено. «Договори й 
постанови...» переслідували декілька цілей: остаточно зафіксувати 
на нормативно-правовому рівні перехід під протекторат Швеції; 
регламентувати відносини гетьмана зі старшиною та шляхом 
обіцянок збереження та більше того, розширення вольностей 
переліку вольностей перетягнути на свою сторону лояльну Петру І 
частину дворянства (з цією метою її представникам було 
відправлено декілька копій цього документу) [3]. Тобто це була не 
стільки конституція в повному сенсі цього слова, скільки 
наполовину пропагандистський памфлет (причому, спрямований як 
на старшину, так і в певній мірі на низове козацтво), наполовину 
компроміс між гетьманом, козацькою верхівкою та шведською 
стороною (адже підпис Карла ХІІ також є на документі). 

Попри сказане вище, на відміну від тієї ж «Переяславської 
конституції» або інших документів, що регламентують 
взаємовідносини правителя та тих владних віл, що цього правителя 
висувають, містять перелік певних обов’язків та прав, «Договори та 
постанови...» розглядають ці відносини, права та обов’язки в рамках 
окремої, незалежної держави зі своїми кордонами, столицею та 
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владними органами [1] (хоча повноваження цих органів у повній 
мірі й не прописані). Саме тому, не дивлячись на те, що «Договори 
та постанови…» не можуть називатися конституцією у повному 
сенсі через недостатньо повне визначення суспільного й державного 
ладу та орієнтацію в першу чергу на козацьку старшину, саме 
історіографічний конструкт «Конституція Пилипа Орлика» має 
право на існування, але цей конструкт повинен належним чином 
тлумачитися.  
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ОСОБИСТІСТЬ ЗЛОЧИНЦЯ» В КРИМІНОЛОГІЇ ТА 
ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

Перед тим як перейти до основної частини дослідження, 
згадаємо, чи цікавили Вас такі загадки: - з чого починається 
детектив? ; - ручний портрет злочинця?; - що порушує злочинець?; - 
якщо його маєш, то спиш спокійно?; - метод розслідування, який 
використовує Шерлок Холмс?; - тет-а-тет з поліцейським?; - 
браслети, які не є прикрасою дам?; - Вона безсмертна! Хто Вона? 

Ці загадки завжди привертали мою увагу, мені дуже 
подобається читати детективи, а ще, зараз мене зацікавила така 
соціально-правова наука як кримінологія. Тому я почала дізнатися 
про «особистість злочинця»…Та чи є риси, за якими злочинця  
можливо вичислити? Та чи використовують автори детективів ці 
риси, коли малюють портрет злочинця в своєму творі? 

В літературі з кримінології зазначається, що «особи, які 
займаються різними видами злочинної діяльності є скоріше 
виключенням ніж правилом» [1]. Тобто, якщо злочинець скоює 
крадіжки, то він не скоює вбивств.  А так звані «універсальні» 
злочинці складають невелику частку серед усіх злочинців. 
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«Ці особи мають певні вади, асоціальні або антисоціальні 
якості та нахили» [1]. Але, на мою думку, це не свідчить про те, що 
вони притаманні тільки цим особам (злочинцям). Немає ознак, які 
однозначно характеризують особистість   як  злочинця. Проте в 
літературі саме за такими ознаками та якостями відрізняють 
злочинця.  

Кримінологія – це наука, що вивчає злочинність. Це вчення 
про особу злочинця та жертву злочину. Це вчення про засоби 
протидії злочинності [2]. 

Головне питання – чи існує істотна різниця між особами, що 
вчинили злочин та особами, що цього не роблять?  

Особистість злочинця – сукупність соціально-психологічних 
властивостей і якостей людини, які є причинами і умовами вчинення 
злочинів [3]. «Особистість злочинця» - абстрактне поняття, яке 
включає в себе головні риси (властивості), які  притаманні тим, хто 
скоїв суспільно небезпечне діяння (злочин).   

Різні юридичні науки оперують  різними  поняттями: «суб'єкт 
злочину», «підозрюваний», «обвинувачений», «підсудний». Всі ці 
поняття закріплені нормами права. Особи, які позначаються цими 
поняттями, мають чітко визначений правовий статус, права та 
юридичні обов'язки.   

Однак, кримінологічного поняття «особистість злочинця» або 
«особа злочинця» в кримінальному, або кримінальному 
процесуальному законі не існує.   

Кримінологія розглядає «особистість злочинця» як системну 
категорію людини, чия соціальна і правова специфіка пов'язана з 
фактом скоєння злочину. Таких осіб ще називають «криміногенною 
особистістю». 

Особистість злочинця відрізняється від особистості 
законослухняної людини суспільною небезпекою,   їй притаманні 
злочинні потреби і мотивація,   емоційно-вольові деформації і 
негативні соціальні інтереси [1].  

Проблема особистості злочинця є однією з центральних для 
наук, пов'язаних зі злочинністю, і, перш за все, для кримінології. 
Особистість людини являє собою цілісну структуру. 

Традиційно в кримінологічній літературі структура 
особистості злочинця розглядається виходячи з соціально-
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демографічної характеристики злочинців та кримінально-правової 
характеристики злочинів, які вони вчиняють [2]:   

• вроджені особливості; 
• типова реакція та поведінка; 
• ієрархія цінностей та моральних установок. 
Ломброзо є автором ідеї «природженого злочинця».  Він 

вважав, - «злочинець - це особливий природний тип»  [1]. 
Чи стане людина  злочинцем  чи  ні - залежить тільки від 

вродженої схильності, причому для кожного типу злочинів 
(вбивства, згвалтування, розкрадання) характерні свої аномалії 
фізіології, психології і анатомічної будови [1]. 

Основні ознаки які відокремлював Ломброзо, властиві 
природженим злочинцям: - незвично маленький або великий ріст;  - 
маленька голова і велике обличчя; - низький і похилий лоб; - 
зморшки на лобі та обличчі; - великі ніздрі; - великі, виступаючі 
вуха; - виступи на черепі, особливо в області «центру руйнування» 
над лівим вухом; - пишні брови і великі очниці з глибоко 
посадженими очима; - кривий ніс; - висунута вперед щелепа; - 
м'ясиста нижня і тонка верхня губа; - яскраво виражені різці і взагалі 
ненормальні губи; - маленьке підборіддя; - тонка шия, похилі плечі 
при широких грудях; - довгі руки, тонкі пальці; - татуювання на тілі. 

Відображення злочинців в художніх творах. 
Образ літературного героя вибудовується за допомогою 

різних прийомів: онімів, портретних характеристик, художніх 
деталей, а також мовних характеристик персонажа. 

Наведемо декілька знайомих прикладів «особи злочинця»   в 
літературі. 

1. «Увага!  Розшукується пара особливо небезпечних 
злочинців, яка підозрюється у вимаганні коштів у хлопчика.  
Особливі прикмети: Вона - хитра, руда, шахрайка.  Він - маскується 
під сліпого.  Були помічені в країні Дурнів».  (Лисиця Аліса і Кіт 
Базиліо). 

2. Казка про Іллю Муромця та Солов’я Розбійника   
(українська народна казка). 

«… А на Київ їхати треба було манівцями, тому що на прямій 
дорозі сидів сильний і страшний розбійник – Соловей- розбійник. 
Там ні птиця не пролітала, ані звір не пробігав, жоден богатир не 
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проїздив – Соловей-розбійник усіх побивав.… Сидів він на трьох 
дубах, на дев’яти гілках. Зробив собі там гніздо, щоб йому видно 
було по всьому лісу. Як тільки хто їде – він одразу засвистить по-
солов’їному, аж листя з дерев падає. А як зареве по-звіриному, так і 
дерево ламається, а хто іде живий – падає на землю і вмирає...» 

Соловей-розбійник  - це злочинець, який вбивав людей 
одним звуком свого голосу. 

3. Твори Артура Конан Дойля. 
� «Коли лікар здійснює злочин, він небезпечніше всіх 

інших злочинців. У нього міцні нерви і великі знання» - Пригоди 
Шерлока Холмса (Артур Конан Дойл). 

� «Жінки за своєю природою схильні до таємничості і 
люблять оточувати себе секретами» - Пригоди Шерлока Холмса 
(Артур Конан Дойл). 

� «Якщо факт на перший погляд суперечить всій 
послідовності виводів, це означає лише те, що він має якесь інше 
тлумачення» - Пригоди Шерлока Холмса (Артур Конан Дойл) 

Пригоди Шерлока Холмса 
«– Холмсе! – вигукнув я. – Здається, я починаю розуміти, на 

що ви натякаєте. Отже, ми прибули сюди саме вчасно, щоб 
відвернути якийсь моторошний і жахливий злочин. 

– Так, досить майстерний і досить жахливий. Коли на криву 
стежку стає лікар, він – найбільший злочинець. Він має витримку й 
знання. Палмер і Прічард були серед найпомітніших знавців своєї 
справи. Ройлотт навіть підступніший, ніж вони, але я певен, 
Ватсоне, що ми зможемо перехитрувати його. Сьогодні вночі на нас 
чекають досить страхітливі речі, й тому, ради всього святого, 
давайте спокійно покуримо й поговоримо ці кілька годин про щось 
веселіше» (Артур Конан Дойл. «Пістрява стрічка») [4]. 

Джек Степлтон – не той, за кого він себе видає. 
Холмс шукав мотиви, які спонукали Степлтона на вбивство 

старого баронета і переслідування сера Генрі. Крапку у його 
сумнівах поставив фамільний портрет Х’юго Баскервіля, на якому 
Холмс упізнав… Степлтона (розділ XІІІ). Неймовірна схожість рис 
обличчя Х’юго Баскервіля і Степлтона навела Холмса на думку, що 
Степлтон також належить до роду Баскервілів, і звідси мотиви його 
злочину знаходили своє логічне пояснення: як і сер Генрі, Степлтон 
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був спадкоємцем сера Чарлза, і тепер між ним і майном старого 
баронета залишався лише сер Генрі, який також, за диявольським 
задумом Степлтона, мав стати жертвою фатального прокляття роду 
Баскервілів. 

Джек Степлтон – корисний злочинець. Він приїхав в цю 
місцевість під чужим ім'ям, розраховуючи втертися в довіру до сера 
Чарльза і отримати спадок. Дізнавшись від самого сера Чарльза 
переказ про собаку Баскервілів, Степлтон вирішив використовувати 
його в своїх цілях. Знаючи, що сер Чарльз хворий і може померти 
від сильного переляку, він купив величезного пса, потайки доставив 
його на болота, розмалював і в потрібний момент нацькував на 
Баскервиля. Баронет, злякавшись мнимого привиди, побіг і помер на 
бігу від серцевого нападу. Спробу зробити те ж саме щодо сера 
Генрі Баскервиля Холмсу і Ватсону вдалося запобігти. 

Моріарті в творах Конан Дойла. 
Холмс говорить про Моріарті як про «одного з кращих умів 

Європи» і «Наполеона злочинного світу». Останню фразу Конан 
Дойл запозичив від одного з інспекторів Скотланд-Ярду. 

У тексті «Долина жаху» присутній опис зовнішності 
Моріарті: 

«Ця людина дивно схожий на пресвітеріанського 
проповідника, у нього таке худе обличчя, і сива шевелюра, і 
високопарна мова. Прощаючись, він поклав мені руку на плече - 
прямо батько рідний, що благословляє сина на зустріч з жорстоким, 
холодним миром» («Долина жаху» 1914-1915). 

Там же згадується, що професор Моріарті має легальний 
дохід 700 фунтів на рік (платню на університетській кафедрі) і що 
він не одружений. 

«Він відбувається з хорошої сім'ї, отримав блискучу освіту і 
від природи наділений феноменальними математичними 
здібностями. Коли йому виповнився 21 рік, він написав трактат про 
біном Ньютона, який завоював йому європейську популярність. 
Після цього він отримав кафедру математики в одному з наших 
провінційних університетів, і, цілком ймовірно, його чекало 
блискуче майбутнє. Але в його жилах тече кров злочинця. У нього 
спадкова схильність до жорстокості. І його незвичайний розум не 
тільки не стримує, але навіть посилює цю схильність і робить її ще 
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більш небезпечною. Темні чутки поповзли про нього в тому 
університетському містечку, де він викладав, і врешті-решт він був 
змушений залишити кафедру і перебратися в Лондон, де став 
готувати молодих людей до іспиту на офіцерський чин ...» 
(«Остання справа Холмса») [5]. 

Таким чином, щодо «образа злочинця» в літературі, 
зазначимо наступне: 

1) Нами не було виявлено однозначної прямої 
закономірності щодо черт та ознак злочинця, його поведінки, 
вроджених якостей та  його злочинною діяльністю. 

2) Але «образ злочинця» – завжди таємничий, негативний, 
небезпечний. 

3) Злочинець має вроджені та особливі прикмети, свій 
«почерк» вчинення злочину. 

4) Злочинець завжди повторюється та повертається на місце 
злочину, він розумний, але ж робить помилки. 

5) Та в художньому творі завжди є протилежний образ – 
«образ детектива», «образ поліцейського», тобто особи, яка знайде 
злочинця та  «виведе злочинця на чисту воду». 

6) Ці образи літературних героїв допомагають читачу 
розібратися в ситуації, співпереживати, але головне – мислити, 
робити висновки! 

Найбільш відомий детектив, це Шерлок Холмс – 
 розумний, шляхетний і справедливий борець зі злом. 
При першій зустрічі з Шерлоком Холмсом («Етюд у 

багряних тонах») доктор Ватсон описує великого сищика як 
високого худого хлопця: 

«На зріст він мав більш ніж шість футів, але через 
надзвичайну свою худорлявість виглядав ще вищим. Очі його були 
гострі, проникливі, – крім отих днів заціпеніння, про які я вже 
розповідав; тонкий яструбиний ніс надавав його обличчю виразу 
живої енергії та рішучості. Підборіддя, що виступало вперед, теж 
свідчило про рішучу вдачу» [6]. 

З розповіді «Загадка Торського мосту» стає відомий колір 
очей Холмса: «Він сів на кам’яне поруччя мосту, і я помітив, що 
його бистрі сірі очі пильно оглядають усе довкола». 
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Про дедуктивний метод: «По одній краплі води людина, що 
вміє мислити логічно, може зробити висновок про можливість 
існування Атлантичного океану або Ніагарського водоспаду, навіть 
якщо він не бачив ні того, ні іншого і ніколи про них не чув. Усяке 
життя – це величезний ланцюг причин і наслідків, і природу його ми 
можемо пізнати по одній ланці»  (Этюд у багряних тонах) [6]. 

«Спостерігач, який досконало вивчив одну ланку в серії 
подій, повинен зуміти точно відновити всі інші – і ті, що відбулися 
раніше, і ті, що трапились пізніше. Але щоб довести мистецтво 
мислення до вищої точки - необхідно, щоб мислитель міг 
використовувати всі встановлені факти, а для цього йому потрібні 
самі великі пізнання». (Конан Дойл «П’ять апельсинових зерняток») 
[7]. 

На мою думку, саме вивчаючи  таку соціально-правову 
науку, як кримінологія,  ми  зможемо розібратися у характеристиці 
«особі злочинця», його поведінці, розпізнавати злочини, а 
найголовніше – познаємо шляхи протидії злочинності. Читаючи, 
наприклад,  детективи ми навчимось думати, а той хто думає – живе! 
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ЗМІНА ПРАВ ЛЮДИНИ ВІДПОВІДНО ДО ЗМІН 
 В ІСТОРІЇ ЛЮДСТВА 

ВСТУП. Права людини – складне соціально-історичне явище. 
У різні періоди проблема прав людини,набувала різних політико-
правових форм та  отримувала духовно-моральний і філософський 
сенс.  

Людство в ім'я утвердження прав і свобод людини пройшло 
тернистий шлях, крок за кроком обмежуючи всевладдя країн, 
поширюючи принцип рівноправності на все більше коло осіб. Часто 
саме боротьба за права людини, за нові ступені свободи ставала 
каталізатором широкомасштабних змін у суспільно-політичному 
житті тієї чи іншої країни, вона вела до нового осмислення ролі 
людини в його відносинах між суспільством і державою. 

Упродовж  тисячоліть людина відвойовувала у держави все 
більше прав для себе, а держава, у свою чергу, все більше визнавала 
в людині вільну особистість. «Всесвітня історія, − писав Гегель, − це 
прогрес у свідомості свободи, прогрес, як в сенсі пізнання 
об'єктивної істини, так і зовнішньої об'єктивації досягнутих рівнів 
пізнання волі в державно-правових формах».  

Зміна прав людини в різні історичні епохи. 
Кожна епоха вносила свої корективи у розуміння сутності 

прав і незалежності кожної людини. Явище,яке з часом одержало 
назву як «права людини», бере свій початок з найдавніших часів 
людської історії. Ідеї про цінність і недоторканність життя, про 
рівність людей перед вищими силами містились, ще в стародавніх 
міфах і віруваннях. 
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У первісний час людина, це племінна істота, яка не 
усвідомлює себе як індивідуальність. В той час ніколи не давали 
переваг одному члену роду перед іншим, тобто закріплювали 
«первісну рівність».  

В античні часи подібні погляди набули великої уваги у 
Стародавній Греції. Вони стали закономірним наслідком полісної 
форми демократії й були пов'язані переважно з поняттям 
громадянства, яке передбачало рівність усіх членів полісу в 
користуванні правами та свободами, насамперед політичними. У 
роботах давньогрецьких мислителів-софістів VI-V ст. до н.е. були 
закладені й основи концепції природного права, розвинуті 
філософами і юристами Стародавнього Риму. Аналогічні ідеї 
виникали й на Сході, зокрема, китайський мислитель Мо-Цзи (V в. 
до н.е.) відстоював думку про те, що всі люди рівні перед небом, а 
держава є результатом їх угоди.  

Своєрідною формою рабовласницьких держав була деспотія. 
Різновидом рабовласницької держави була полісна форма, яка 
виступала у вигляді рабовласницької демократії, тиранії, 
аристократії. Полісний демократизм породив початкові форми прав 
людини. В умовах рабовласницького ладу з'являються два види 
людей: рабовласники і раби.  

Раб − це instrumentum vocale, «говоряче знаряддя». Ось тут і 
виникли уявлення про права особистості, якими могли володіти 
тільки вільні.  

Мислителі того часу стали замислюватися над взаєминами 
особистості та держави. Наприклад, Аристотель, котрий аналізував 
сучасне йому суспільство, наділяв особистість правами, перш за все 
політичними [2].  

У VI ст. до н.е. архонт Солон розробив Конституцію (Закон 
XII таблиць), яка закріплювала деякі елементи демократії та 
встановлювала право на залучення до відповідальності державних 
чиновників. Великий внесок в розвиток громадянських свобод 
зробили римляни, які ввели поділ влади, прийняли й розробили ідеї 
природного права. 

Однак права, закріплені в законах стародавніх грецьких і 
римських міст-держав, ще не можна назвати правами людини, в 
тому сенсі, в якому ми зараз розуміємо цей термін. Сама людина ще 
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не стала повноцінною особистістю і грала в суспільстві ту роль, яка 
визначалася соціальним становищем. Нерівномірність розподілу 
прав між різними класовими й становими структурами (і повне 
позбавлення рабів цих прав) було неминучим для тих етапів 
суспільного розвитку [2]. 

Феодальний лад характеризується особистою залежністю 
кріпосного від феодала, але на відміну від раба, кріпак − власник 
засобів праці та частки землі.  

Нового звучання і сенсу античні ідеї природно-правової 
рівності й свободи всіх людей, отримали в середні віки. У цей період 
християнство виступило, як релігія свободи та зіграло значну роль в 
процесі становлення універсальних понять про права людини. 
Головна особливість розвитку правової думки в цей період 
складається з впливу на неї християнства і римсько-католицької 
церкви [1]. 

Християнство як релігія виступило за незалежності й зіграло 
значну роль в ході розвитку універсальних прав людини. Згідно з 
християнством, всі люди рівні як «діти Божі». Це поєднується із 
загальною незалежністю. «Закон Христовий є закон досконалий, 
закон волі, бо даний не рабам, а дітям Божим...»[2].  

В епоху Середньовіччя виникають спроби обмеження прав 
монарха, з'єднання монархії з правлячим урядом, прагнення 
визначити для монарха правила, яким він повинен слідувати. В 
Англії протистояння монарха та лицарства закінчилося підписанням 
у 1215 р. Великої хартії вольностей, що стала фундаментом для 
становлення особистих і політичних прав і свобод. У ній містилися 
статті, спрямовані на приборкання свавіллі королівських 
чиновників, вимоги не призначати на посаду суддів і шерифів та 
осіб які не знають законів або не бажають їх виконувати [2]. 

В епоху Просвітництва були зроблені найважливіші кроки для 
становлення прав людини. Одним з досягнень в епоху 
Просвітництва є поява теорія природного права. Природні права – 
це вроджені, обов'язкові права, які повинні закріплюються за будь-
якою людиною тільки тому, що вона людина. Ряд середньовічних 
мислителів (Марсилій Падуанський, Генрі Бректон тощо) захищали 
ідею свободи і рівності всіх перед законом. Характерна в цьому 
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відношенні антикріпосницька позиція відомого французького 
юриста Бомануара, який стверджував, що «кожна людина вільна»[2]. 

Також, не можна не загадати Велику французьку революцію, 
яка створила документ історичної вагомості–Декларацію прав 
людини й громадянина 1789 р. Вона є формальної рівністю всіх 
громадян перед законом. Були проголошені свобода совісті, свобода 
слова, презумпція невинуватості, недоторканність особи  та його 
майна, а також встановлювався обов'язок держави забезпечувати й 
гарантувати права і свободи людини та право громадян на опір 
гнобленню, враховуючи те, що свобода розумілася як можливість 
робити все, що не шкодить іншому. 

Вперше у світовій практиці в Декларації було закріплено 
загально дозволений принцип регулювання правових відносин: 
«Дозволено все, що прямо не заборонено законом». 

Протягом XVIII-XIX ст. з розвитком у світі принципів 
конституціоналізму і парламентаризму ідея прав людини все більше 
втілювалася в нормотворчу практику держав. 

Після Першої світової війни була створена Ліга Націй, 
міжурядова організація, яка намагалася захищати основні 
положення прав людини. Але лише після Другої світової війни, і в 
цілому як її наслідок, виникла сукупність міжнародних правових 
норм. Саме через те, що сталося у період війни, стало необхідним 
прийняття міжнародних заходів для захищення і систематизації прав 
людини. Статут Організації Об'єднаних Націй, підписаний в 1945 р., 
втілив це положення у життя. У Статуті записано, що основною 
метою ООН є «позбавити прийдешнє покоління від лих війни» і 
«знову затвердити віру в основні права людини, в гідність і цінність 
людської особистості, в рівноправність чоловіків і жінок». Загальна 
декларація прав людини була розроблена Комісією з прав людини 
ООН і прийнята Генеральною Асамблеєю 10 грудня 1948 р. Цей 
документ має величезне значення, оскільки з її прийняттям вперше в 
історії міжнародних відносин, було окреслено коло основних прав і 
свобод людини, що підлягають загальному дотриманню.  

Загальна декларація прав людини є першим міжнародно-
правовим актом, який визначив основний комплекс прав і свобод 
людини. Прийнята в формі резолюції Генеральної Асамблеї ООН 
Загальна декларація прав людини була рекомендацією, яка не 
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володіла юридично обов'язковою силою. А сьогодні права і свободи, 
проголошені в ній, розглядаються в якості юридично обов'язкових 
звичайних норм. Загальна декларація прав людини розглядається 
світовою спільнотою як система вироблених і узгоджених на 
вищому рівні правил і орієнтирів людського співжиття, як свого 
роду кодекс взаємоприйнятої, цивілізованої поведінки різних країн, 
народів, корпоративних утворень, а також окремих громадян.  

ВИСНОВОК. Отже, можна сказати, що сучасні 
загальновизнані стандарти в області прав людини відображають 
багатовіковий досвід усіх народів світу і є спільним надбанням 
усього людства. Реформування правових систем світу триває і зараз. 
Теоретики і практики сучасної юридичної науки прагнуть до 
балансу інтересів окремих громадян, груп населення, відповідності 
національного законодавства та нормам міжнародного права. 
Перелік загальних прав людини залишається відкритим і зараз.  

Процеси глобалізації, соціальна трансформація суспільства, 
тероризм та інші загрози людському суспільству є передумовами 
для нових теоретичних підходів до прав людини, розширення їх 
переліку, прийняття нових правових актів про права і свободи 
людини.  
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ПРО ЩАСТЯ, ЦІННІСТЬ РІВНОПРАВ'Я  
ТА МРІЮ ПРО РІВНІСТЬ 

Мені 16. Навчаючись, читаючи, спілкуючись, – бо що ще 
робити у моєму віці? – я будую свій образ світу, в якому є не лише 
моє усвідомлення того, що мене оточує, а й мої цінності і мрії. Ви 
можете сказати, що цінності і мрії – то є абсолютно різні речі. Я 
погоджуюсь, але тільки частково. Можна мріяти про щось таке 
особисте й навіть таємниче, що не існує у вигляді загальноприйнятої 
«цінності», тому зрозуміти і підтримати тебе у цій мрії не завжди у 
змозі навіть найближча, найрідніша людина... Коли ж тебе 
розуміють – ось це і є щастям! 

Порозумітися важко буває навіть із самою собою, бо не 
завжди я одразу здатна збагнути, чого я насправді хочу та маю на 
увазі, коли про щось мрію і про це комусь кажу. Порозумітися ж з 
іншими не легше: ми всі такі несхожі! І зрозуміти одне одного 
можна лише за умови, що в нас є щось спільне, що нас об'єднує. 
Мені важко сказати, чим може бути об'єднана моя рідна країна, яка 
говорить різними мовами і по-різному молиться. В який немає 
довіри до діючої влади і впевненості, як раніше казали, у 
завтрашньому дні. Тому моя заповітніша мрія, моя мрія-королівна – 
про те, щоб між людьми, як між простими-пересічними, так і між 
громадянами і владою – панувала довіра: от тоді ми б точно ставали 
щасливішими.  

А задля цього, я вважаю, перш за все потрібно, щоб усі люди – 
і батьки, и вчителі, і друзі, й Президенти з депутатами – ніколи не 
брехали і завжди виконували свої обіцянки, дані будь кому: і собі, й 
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іншим. Бо невиконана обіцянка – це, як я це бачу й розумію, не 
завжди є брехнею і ганьбою тих, хто обіцяє, проте ті ж, хто повірив і 
сподівався на обіцяне, завжди відчувають себе скривдженими, 
ображеними, нещасними, – і частіше за все перестають вірити, тобто 
довіряти своїм кривдникам. Навіть якщо це найближча, найрідніша 
людина... 

Але зараз я хочу поміркувати про одну з найголовніших, на 
мій погляд, цінностей демократії і гуманізму (котрі самі по собі теж 
визнаються за загальнолюдські цінності) – про ідею принципової 
рівності людей. Цю ідею висловлено у статті 1 «Загальної декларації 
прав людини», яка була прийнята і проголошена резолюцією 217 A 
(III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року: «Всі люди 
народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони 
наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до 
одного в дусі братерства» [1]. Саме ідея рівності всіх людей, 
незалежно від статі, раси, національності, соціального та майнового 
положення тощо, є центром концепції прав людини, що, у свою 
чергу, є одним з істотних принципів соціально-політичного та 
правового устрою сучасного суспільства. Але ж у реальності люди є 
різними саме за переліченими ознаками. І не тільки за ними: ми різні 
за звичками, за сподобаннями та прихильностями, за, знов таки, 
цінностями та мріями. Я цілком згодна з думкою київського 
філософа зі світовим ім'ям Сергія Борисовича Кримського: 
«Найважливішим правом кожного з нас є право бути іншим» [2], на 
інтерв'ю з яким я натрапила випадково, але саме це призвело до 
остаточного рішення щодо участі в цьому конкурсі. Мене сильно 
вразила його думка: «Узагалі в житті не треба нічого боятися, 
зокрема й помилок, бо все добре є результатом виправлених 
помилок» [там же]. Тому я не боюсь помилитися ані у тому, що я 
вважаю цінним, ані у своїх мріях (дехто з моїх одноліток вже мріє 
про вигідний шлюб та життя за кордоном, тому вважає мене 
наївною), бо в мене буде шанс це виправити, якщо я зрозумію 
хибність своїх мрій. У решті решт, «Життя людини і є її практичною 
відповіддю на питання “У чому щастя?”» [там же]. 

Багато у чому саме на наших відмінностях, на нашій 
несхожості на інших, на нашій «іншості» й ґрунтується наше 
самовизначення у житті, наші цілі, від яких залежить характер і 
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способи нашої поведінки, наші життєві стратегії і, значить, наші 
досягнення та успіхи. А, значить, і щастя?  

Тобто краще розглядати не ідею «рівності людей», а ідею 
рівноправності людей, які є різними, бо без рівноправ'я (у тому 
числі, стосовно «права бути іншим» – тобто права бути собою) я не 
можу уявити щастя: рівність у правах – ось що, на мою думку, може 
об’єднувати всіх таких різних нас. Це також є однією з моїх мрій: 
щоб рівні права громадян не просто декларувалися, а й щоб ми усі, 
незалежно від того, де ми народилися й мешкаємо, вчимося ми чи 
працюємо, реально володіли рівними права на мирне і гідне життя, 
на свободу власних переконань та висловлювань, на спілкування та 
навчання рідною мовою, і щоб усі громадяни, незалежно від їхніх 
статків та посад, були рівними перед законом та рівною мірою несли 
відповідальність перед природою, суспільством і державою, а 
головне – щоб у всіх нас були справедливо однакові гарантії безпеки 
та можливості відчувати себе вільними та щасливими. Яким би 
чудовим було життя, якщо б у нашій країні насправді виконувався б 
цей принцип рівності у правах! 

Проблема забезпечення прав людини у нашій країні 
продовжує бути однією з найбільш актуальних проблем суспільного 
життя. Дослідники відмічають, що вона «тісно пов’язана з 
недостатнім рівнем дотримання закріплених у Конституції України 
прав і свобод особи з боку держави, що знаходить свій прояв як у 
певних труднощах реалізації деяких з них (передусім це стосується 
соціально-економічних прав), так і в недостатньому рівні їх 
захищеності від правопорушень» [3].  

У нас така справедлива та людяна Конституція [4]: у ній цілий 
розділ (розділ ІІ) присвячений саме правам, свободам та обов'язкам 
людини і громадянина. Я наведу статті, які, на мою думку, прямо 
стосуються того, що вважаю найціннішим: «Людина, її життя і 
здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в 
Україні найвищою соціальною цінністю...» (ст. 3); «Усі люди є 
вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є 
невідчужуваними та непорушними» (ст. 21); «Кожна людина має 
право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не 
порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед 
суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її 
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особистості» (ст. 23); «Кожна людина має невід'ємне право на 
життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок 
держави – захищати життя людини...» (ст. 27); «Кожен має право на 
повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий катуванню, 
жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, 
поводженню чи покаранню. Жодна людина без її вільної згоди не 
може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам» (ст. 28); 
«Кожна людина має право на свободу та особисту 
недоторканність...» (ст. 29); «Кожен має право на свободу світогляду 
і віросповідання...» (ст. 35); «Кожен має право володіти, 
користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами 
своєї інтелектуальної, творчої діяльності...» (ст. 41). Наведені статті 
Основного Закону цілком узгоджуються із положеннями Загальної 
декларації прав людини [1]. 

Низка статей Конституції України не лише визнає рівні для 
усіх громадян права, але й наголошує їхню гарантованість з боку 
держави [4]: «Кожному гарантується недоторканність житла...» (ст. 
30); «Кожному гарантується таємниця листування, телефонних 
розмов, телеграфної та іншої кореспонденції...» (ст. 31); «Кожному 
гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження 
своїх поглядів і переконань...» (ст. 34); «Кожен має право на працю,.. 
Держава створює умови для повного здійснення громадянами права 
на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду 
трудової діяльності... Громадянам гарантується захист від 
незаконного звільнення» (ст. 43); «...Громадянам, які належать до 
національних меншин, відповідно до закону гарантується право на 
навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови...» (ст. 53; тут 
доречно вказати на відповідність цієї статті Конституції до статті 3 
прийнятої майже одразу ж після отримання державної незалежності 
Декларації прав національностей України, про яку майже не 
згадують: «Українська держава гарантує всім народам і 
національним групам право вільного користування рідними мовами 
в усіх сферах суспільного життя, включаючи освіту, виробництво, 
одержання і розповсюдження інформації» [5]). 

Тобто, за Конституцією України, зміст і спрямованість 
діяльності держави мають прямо пов'язуватися з індивідуальними 
правами і свободами громадян: у статті 3 сказано, що «Держава 
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відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і 
забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави 
[4]. Доктор юридичних наук, професор Одеського національного 
університету імені І.І. Мечникова О.В. Прієшкіна, підкреслюючи, 
що це положення є принциповою новелою у вітчизняному 
конституціоналізмі, роз’яснює нетотожність понять «утвердження» і 
«забезпечення» (прав і свобод людини) таким чином: «Утвердження 
прав і свобод людини – це їх визнання державою, що в контексті 
реалізації може здійснюватися різними засобами, шляхом 
відповідних дій держави, її органів і посадових осіб, наприклад 
виголошенням у деклараціях, заявах, закріпленням прав людини в 
Конституції, інших законах, участю в підготовці і прийнятті 
міжнародних документів щодо прав людини шляхом приєднання до 
відповідних міжнародних договорів, їх ратифікації.  

Забезпечення же прав і свобод людини – це створення 
відповідних умов для здійснення прав і свобод людини, що включає 
такі три телеологічні домінанти (цілеспрямовані напрями) державної 
діяльності: 1) сприяння реалізації прав і свобод людини (шляхом 
позитивного впливу на формування їх загальносоціальних гарантій); 
2) охорона прав і свобод людини (шляхом вжиття заходів, зокрема 
юридичних, для запобігання правопорушенням); 3) захист прав і 
свобод людини (у разі їх порушення з боку будь-якого суб’єкта)» 
[3]. 

Але я думаю, що якщо б виконувалася стаття 8 нашої 
Конституції («В Україні визнається і діє принцип верховенства 
права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та 
інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції 
України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є 
нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних 
прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі 
Конституції України гарантується» [4]), та і взагалі – Конституція 
України саме як основа будь-яких законів та розпоряджень, то у 
нашому суспільстві було б більше порядку, добробуту і щастя. 

Я мрію про те, щоб скоріше закінчилося тривожне відчуття, 
нібито ми – я, мої батьки, дідусь із бабусею, мої друзі, мої 
однокласники – живемо у якомусь «Задзеркаллі» або у країні 
Кривих Дзеркал, де проголошені та закріплені в основному Законі 
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положення, дотримування яких мало б забезпечуватися всією 
системою юридичних та моральних законів, віддалені від реалій 
життя або перелицьовані чиновниками та силовиками, котрі нібито 
виконують розпорядження зверху, а потім з'ясовується 
неконституційність закону, за яким визначено розпорядження... 

І ще я зрозуміла: моя мрія про рівність – то є мрія про 
цивілізовану рівність всіх громадян перед законом. Щоб не було 
злочинів без покарання и не було засуджених по помилкових або 
сфабрикованих вироках. Щоб життя кожного з нас відповідало 
Загальної декларації прав людини: «Кожна людина, як член 
суспільства, має право на соціальне забезпечення і на здійснення 
необхідних для підтримання її гідності і для вільного розвитку її 
особи прав у економічній, соціальній і культурній галузях...» (стаття 
22) і «Кожна людина має право на такий життєвий рівень, 
включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та необхідне 
соціальне обслуговування, який є необхідним для підтримання 
здоров'я і добробуту її самої та її сім'ї...» (стаття 25) [1].  

Кожна людина – то є маленький Всесвіт, особистість, чия 
неповторність, унікальність потребує захисту. Моя мрія – про те, 
щоб рівною мірою утверджувалися, поважалися, гарантувалися і 
підтримувалися гідність і права кожного людського Всесвіту. Це й 
означитиме створення передумов для щастя. А про чотири умови 
щастя я прочитала в інтерв'ю із професором С.Б. Кримським і 
цілком із цим погоджуюся: «Перша. Спілкування з природою, тобто 
з чимось більш абсолютним і високим, ніж окрема людина.... Більш 
того, ритм людських кроків, як встановлено наукою, співпадає з 
деякими ритмами мозку. Ось чому без спілкування з природою не 
можна бути щасливим! 

Друга умова щастя – любов, тобто знаходження абсолютного 
центру в іншій людині, здатність до обміну особистостями між 
коханими. Такий обмін створює певну «хімію духу», деякий 
особливий об'єкт, званий «Ти», який іде до Бога. 

Третя умова щастя – духовність, наявність високої мети в 
житті, величина якої прямо пропорційна величині щастя. Річ тут не в 
тім, що не потрібні матеріальні цінності – вони необхідні; але до них 
людина легко звикає, й тоді перед нею в усій силі постають ті ж 
екзистенційні, тобто духовні, проблеми. 
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І зовсім уже неординарною виглядає четверта умова. Вона 
передбачає відсутність честолюбства, бо честолюбна людина не 
може бути щасливою...» [2].  

Ви можете запитати, чи не заперечую я самій собі: приймаю 
як умову щастя відсутність честолюбства, а сама беру участь у 
конкурсі. Адже будь-який конкурс передбачає суперництво, 
боротьбу за виграш, тобто амбітність і честолюбство. Тут усе 
просто: я лише хотіла розповісти про своє бачення щастя, про свої 
мрії; а ще є таке олімпійське гасло: «головною є не перемога, а 
участь».  
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БІЛИЙ ХАКІНГ»: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
БЕЗПЕКИ ЧИ ЗАСІБ  МАНІПУЛЮВАННЯ 

Актуальність теми полягає в тому, що сьогодні в Україні як і в 
усьому світі все більше людей починають займатися «білим 
хакінгом», а  різні компанії все частіше звертаються до їхніх послуг. 
Але в Україні досі є проблеми з порозумінням між організаціями та 
такими фахівцями. Часто «білих» хакерів критикують, ба більше — 
їх можуть притягувати до кримінальної відповідальності, бо на 
законадавчому рівні в нашій країні це питання й досі не 
регулюється. 

При розгляді даної теми ми будемо використовувати такі 
терміни: 

«Хакінг» - злам і використання особистих даних, інформації з 
обмеженим доступом. 

«Білий  (етичний) хакінг» –це законна форма злому, за 
допомогою якого можна знайти помилки в чужих системах і 
звернути на них увагу розробників. 

«Чорний хакінг «– це не законна форма злому, з метою 
використання чужих даних, ідентифікаційних номерів, інформації з 
обмеженим доступом тощо. 

«Сірий хакінг» –  напрям для отримання інформації за гроші, 
на кшталт детективних агентств. На перший погляд, це теж 
незаконно, однак у нашій країні немає закону щодо детективних 
агентств.  

«Кіберпростір» –середовище (віртуальний простір), яке надає 
можливості для здійснення комунікацій та/або реалізації суспільних 
відносин, утворене в результаті функціонування сумісних  
комунікаційних систем та забезпечення електронних комунікацій з 
використанням глобальних мереж передачі даних. 
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Теоретичною основою дослідження стали праці таких 
науковців, як: Р.І. Дремлюга  «Субкультура хакерів та інші фактори  
комп'ютерної злочинності», І.В. Європіна  «Види протиправних 
діянь у сфері новітніх інформаційних технологій», К.В. Юртаєва  
«Проблеми криміналізації незаконного використання комп'ютерних 
паролів, кодів доступу або подібних даних» 

НПА на які спирається доповідь: Конституція України, 
Кримінальний кодекс України, Закони України «Про основні засади 
забезпечення кібербезпеки України»,  «Про інформацію», «Про 
захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», 
«Про державну таємницю», низка указів Президента та постанов 
Кабінет Міністрів України. 

В умовах активного розвитку інформаційних систем та нових 
технологій несанкціонованого доступу до інформації зростають 
вимоги до ефективності систем захисту інформації. У результаті 
аналізу уразливостей виявляються, ідентифікуються та 
класифікуються уразливості комп’ютерів, серверів, мережі та 
мережевого обладнання, а також програмного забезпечення. Аналіз 
уразливостей дає можливість прогнозувати ефективність 
контрзаходів та оцінити їхню роботу. Саме для виявлення 
уразливостей застосовується білий хакінг.  

Історія етичного хакінгу сягає 70-80-х років минулого 
сторіччя. Одними з перших такий підхід почали використовувати 
військово-повітряні сили США. На комерційні рейки етичний хакінг 
поставили 1995 року, коли було відкрито першу у світі bug bounty 
програму в компанії Netscape.   

Згідно з підрахунками аналітичної компанії Gartner, сьогодні 
20% відсотків компаній зі списку Fortune Global 500 застосовують 
білих хакерів для підвищення рівня кібербезпеки. За прогнозами до 
2020 року ця цифра має збільшитися в 2 рази - до 40%. Зокрема мова 
йде про санкціонованих спробах злому своїх  IT-систем. 

Наприклад, у серпні 2019 року американська компанія "Apple" 
запропонувала дослідникам кібербезпеки до одного мільйона 
доларів, якщо вони знайдуть прогалини в iPhone.  Проте поточна 
пропозиція стосується лише прогалин, завдяки яким можна здобути 
доступ до смартфона на відстані, а не з самого телефону 
користувачів. Зазначається, що ідея американської компанії 
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з'явилася у той час, коли у світі все більшає побоювань щодо зламу 
смартфонів дисидентів, журналістів і правозахисників зі сторони 
влади.  

Білий хакінг сьогодні – один із світових трендів кібербезпеки. 
Все через свою ефективність. Google, Facebook, Amazon навіть 
запустили  власні програми співпраці з етичними хакерами. В 
Україні такий досвід мають лише приватні компанії.  

В нашій країні розвиток «білого»  хакінгу став логічним 
наслідком хакерських атак 2017 року. Тоді постраждали понад  2000 
компаній  та звичайних громадян, було знищено мільйони гігабайтів 
даних. 

Сьогодні ж до використання послуг етичного хакінгу 
здійснюється навіть на державному рівні. Серед ефективних 
програм відзначають ініціативи «ПриватБанку» та KUNA Exchange. 
Вже в цьому році чекаємо на Bug Bounty (програм для виявлення 
вразливостей за винагороду) від «Нової пошти». Офіс ефективного 
регулювання BRDO (неурядова організація) вже тестує програму 
Bug Bounty злам і використання особистих даних, інформації з 
обмеженим доступом)для державних органів. Її ідея полягає в тому, 
щоб тестувати дзеркала сайтів, серверів, на яких відсутня 
інформація з обмеженим доступом.  

Сьогодні в Україні стартував bug bounty проект “Hack 
Prozorro”. Ціль цього проекту – тестування рівня захищеності 
системи.  Hack Prozorro пройде у форматі bug bounty марафону – 15 
відібраних учасників (за умовами можуть бути лише українці з 
відповідним досвідом у кібербезпеці та баг-хантингу) шукатимуть 
недоліки в захисті системи. За кожну знайдену валідну та унікальну 
вразливість отримуватимуть винагороду. Її розмір залежатиме від 
рівня критичності.  

Проте недивлячись на достатньо відому та продуктивну 
практику наше законодавство й досі не визначило поняття та 
механізми «білого хакінгу». Насправді, методи роботи та 
кваліфікація однакові як у темних, так і світлих хакерів. Це дуже 
умовний поділ.  Бо коли тестується система на проникнення, то 
етичні хакери роблять все те саме, що і взломщики, однак за згодою 
сторін.  Чорні хакери зламують сайти навіть не задля заробітку, а 
щоб полоскотати відчуття власної важливості. А це в свою чергу 
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створює можливості для маніпулювання як хакерами так і 
організаціями. 

За підсумками аналізу, проведеного Українським 
кіберальянсом, з перевірки кібербезпеки публічного сектору деякі 
державні установи дякують та усувають помилки, інші – 
заперечують факти і навіть можливість витоку даних з їх систем. 
Для прикладу, Херсонська облдержадміністрація навіть подала на 
дії білих хакерів скаргу до кіберполіції. У багатьох випадках 
компанії та держструктури турбуються не про виявлений баг, а 
починають переслідувати хакера. 

 Проблеми їм допомагає створити Кримінальний кодекс 
України. А саме статті 361, 361-1, 361-2 . Буквально, хакера можна 
притягнути до кримінальної відповідальності, якщо він зробив хоч 
одне з переліку: 

• зламав та отримав доступ до системи, сайту;  
• написав програму для цього;  
• поширив таку програму;  
• виклав в інтернеті в будь-якому вигляді інформацію, що 

була в обмеженому доступі, насамперед — документи органів 
державної влади. 

Іноді білим хакерам не виплачують гроші за роботу, але 
через прогалину в українському законодавстві, наша держава не 
може захистити  їх  права у цьому випадку. 

Так само через відсутність механізму та контролю за діями 
хакерів, компанії наражають себе на небезпеку даючи завдання. Бо є 
побоювання що можуть використати  інформацію хакери у своїх 
цілях. Але запобіжником того, що свої навички вони не 
використовуватимуть для нелегальних дій, є сама система: вся 
система білого хакінгу вибудувана таким чином, щоб вони не могли 
вкрасти жодні дані. Бо коли ти на платформі шукають вразливості 
клієнта, одночасно те саме роблять кілька десятків, а то й сотень 
інших. Якщо хтось побачить якусь дірку в системі й не рапортує, це 
зробить хтось інший і отримає винагороду.  

Чи не буває так, що етичний хакер перетворюється на 
злочинця або суміщають свої білі і чорні капелюхи? Можливо. 
Проте, більшість тих, хто займається білим хакерством, це люди, які 
високо цінують свою репутацію, мають публічні професійні 
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рейтинги. А ті, хто займається чорним хакерством, завжди уникають 
будь-якої публічності. 

Гонорари білих хакерів на платформі починаються із 50 
доларів за якусь вразливість низького рівня, і можуть сягати до 100 
тисяч. Наприклад у 2018 році були дві найбільші в історії виплати 
баг-баунті платформ: Samsung заплатив за одну вразливість 114 
тисяч доларів, і Intel - теж близько 100 тисяч. Кіберзлочинці скільки 
вкрадуть, стільки і буде. Наприклад, за злам японської криптобіржі  
у 2018 році вони отримали близько 60 млн доларів. Є варіант, коли 
знайшов якусь вразливість, піти на чорний ринок і спробувати там 
це продати. Є навіть спеціальні брокери, які перепродають ці 
вразливості. Але все це середовище - суцільна недовіра. Це 
нормально, що тебе завжди можуть "кинути", це дуже слизький 
шлях. До того ж, коли йдеться про крадіжки на криптобіржах, то 
можна отримати кошти, але не скористатися ними: ти можеш їх 
просто "не вивести", бо зазвичай за такими кейсами стежить весь 
світ.  

Жоден антивірус не забезпечує абсолютну безпеку. Значна 
частина успішних кібератак будується на використанні 
«вразливостей нульового дня» — тих, які стають відомі раніше, ніж 
виробник софта встигне випустити патч, а антивіруси — оновити 
базу. Навіть найбільш незначна вразливість може бути використана 
для злому системи. Єдине рішення — пошук вразливостей і їх 
усунення. Тут на допомогу і приходять білі хакери: вони знаходять 
уразливості і дозволяють компаніям виправити їх до того, як ними 
зацікавляться кіберзлочинці. 

Висновок 
Таким чином,  доречно буде зауважити,  що  розвитку 

«білого» хакерства заважають стереотипи та низький рівень 
комп’ютерної грамотності. Ймовірно, в найближчі кілька років на 
наших очах відбудеться бум білого хакерства, адже все більше 
компаній і організацій прагнуть співпрацювати з етичними 
хакерами, а все більше програмістів прагнуть отримати навички 
етичного злому. Все рухається до того, що вже в найближчі п’ять 
років баг-баунті стане запорукою виживання бізнесу. Тому сьогодні 
є нагальна потреба визначити це питання на законодавчому рівні. 
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ДЕПОРТАЦІЇ ЗАХІДНОУКРАЇНЦІВ 1944-1951РР.  
В ІСТОРІЇ ЛУГАНСЬКОГО КРАЮ: РЕГІОНАЛЬНІ  

АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ РОЗСЕЛЕННЯ, ВЛАШТУВАННЯ  
ТА АДАПТАЦІЇ 

У вересні 2019 року виповнилось75 років від початку 
депортації  українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, 
Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини. Ця 
пам'ятна дата встановлена відповідно до постанови Верховної Ради 
України від 18 грудня 2018 року і відзначається кожної другої неділі 
вересня[1]. Тисячі українців примусово позасудово переселили до 
УРСР у 1944-1951 роках комуністичні режими СРСР і Польщі із 
застосуванням терору, репресій, обмеження політичних, соціальних, 
економічних і культурних прав людей. Виселяли українців у різні 
регіони УРСР – від Галичини до Причорномор’я, Слобожанщини та 
Донеччини. Під час процесу переселення  було цинічно порушено 
права і свободи людини, тому сьогодні необхідно прийняти заходи 
щодо визначення   правового статусу та соціальних гарантій 
українців Закерзоння, поновити їхні права на відшкодування 
моральних і матеріальних збитків, завданих внаслідок примусового 
виселення. 

Мета дослідження полягає у об’єктивному висвітленні 
основних особливостей переселення українців з Польщі  на 
територію Луганщини шляхом проведення комплексного й 
об’єктивного аналізу вказаного процесу. 

Відповідно до мети було визначено такі завдання 
дослідження: 

- проаналізувати  історіографію проблеми та джерельну базу 
дослідження; 
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- з’ясувати  періодизацію та наслідки  переселення українців 
Закерзоння; 

- висвітлити особливості та етапи переселення депортованого 
українського населення на території Луганщини; 

- проаналізувати діяльність центральних та місцевих органів 
влади з вирішення соціально-економічних проблем переселенців; 

- виокремити особливості соціальної адаптації українців-
переселенців. 

Об’єкт дослідження: депортації західноукраїнців у повоєнний 
період до УРСР. 

Предмет дослідження:  особливості переселення, влаштування 
та соціальної адаптації українців-переселенців з Польщі на території 
Луганщини у 1944-1951рр. 

Особистий внесок автора полягає в тому, що до роботи 
введено  документи  і матеріали, що містяться у Державному  архіві 
Луганської області, спогади учасників цих подій та їх нащадків.  Їх 
використання дає змогу достовірно відтворити малодосліджені 
аспекти  переселення, розселення й адаптації жителів Закерзоння  на 
Луганщині.  

Проблема  переселення українців із Польщі до УРСР і загалом  
обміну населенням (трансферу) між УРСР та Польщею  останнім 
часом посідає одне із чільних місць в українській історіографії. 
Проблемами  заселення, влаштування та адаптації українських 
переселенців із Польщі на території східних (Донецької та 
Луганської) областей України займалися М. Алфьоров[2,3], 
А.Макарова[4],  Т.Максимчук[5], В.Рудзевич[6], В. Снєгирьов[7], Н. 
Шипік[8], С. Ясінчак[9]. Дослідники, спираючись на архівні 
джерела, визначили чисельність та місця влаштування переселенців, 
їх роль у народному господарстві регіону, висвітлили загальні 
аспекти, пов’язані з самим процесом переселення. Думки 
українських дослідників  часто різняться, але кожна з них має своє 
підґрунтя, інколи залежне від національних чи політичних 
уподобань автора, інколи обмежене колом використаних 
документів. Зняття цензури дозволило з’явитись у періодичних 
виданнях значній кількості спогадів переселенців, публіцистичних 
виступів, що дають політичну оцінку явищу  переселень у повоєнні 
роки.  Неопубліковані документи, що було використано у науковій 
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роботі,  представлені матеріалами Державного архіву Луганської 
області. Це фонди виконкому Луганської обласної ради  народних 
депутатів[10-17], Ворошиловградського обласного фінансового 
відділу Міністерства фінансів УРСР[18,19] Відділу переселення 
Ворошиловградського виконкому обласної ради депутатів 
трудящих[20,21]. Значну частину неопублікованих документів 
введено до наукового обігу вперше. Джерела особового походження 
представлені спогадами учасників тогочасних подій та їх 
нащадків[22-28]. Спогади були особисто зібрано дослідником у 
селах Званівка, Роздолівка, В. Кам’янка,  куди були переселені 
українці з села Лісковате  Дрогобичської області у 1951році. 

Українські дослідники єдині  в тому, що під час  українсько-
польського обміну населенням 1944-1951рр. було грубо порушено 
принцип добровільності, а керівники УРСР та Польщі нехтували  
інтересами людей задля вирішення своїх геополітичних і державних 
завдань. Водночас погляди дослідників розходяться в тому, чи слід 
подібні процеси вважати депортацією, чи просто переселенням. 
Також недостатньо дослідженими  залишаються питання  
облаштування переселенців  на нових місцях поселення, ставлення 
до них представників органів влади та місцевих жителів,  їхня 
подальша доля. Розмаїття понять-синонімів щодо масового 
переселення українців з Польщі в УРСР в 1944-1951рр. дозволяє 
відчути глибину трагедії населення, яке змусили покинути рідні 
місця та поринути  у вир економічних, побутових і соціальних 
негараздів.  

На основі фактичного матеріалу можна чітко виділити етапи 
та особливості переселення українців Закерзоння на територію 
Луганщини. Якщо на початку процес переселення характеризувався 
відносною добровільністю, то у подальшому здійснювався  
примусово з застосуванням сили, грубим ігноруванням 
загальнолюдських цінностей. Українці- переселенці були позбавлені  
права впливати на характер евакуації, переїзду та  розселення на 
нових місцях. У 1944-1951 роки на територію Луганської та 
Сталінської  областей  з Польщі були переселені українці, у тому 
числі етнічні групи лемків та бойків. Примусове переселення 
українців відбувалося відповідно Угоди, яка була підписана 9 
вересня 1944 року між Урядом УРСР та Польським комітетом 
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Національного визволення[29]. Згідно Угоди було створено при Раді 
Міністрів УРСР Управління у справах евакуації та розселення 
українського населення з Польщі до УРСР. На місцях виконкоми 
обласних рад створювали спеціальні  комісії  з розселення та 
влаштування переселенців з Польщі. Для розселення українців з 
Польщі у Луганській області були обрані декілька районів: 
Олександрійський (нині у складі Станично-Луганського), 
Білокуракинський, Новоайдарський, Новосвітлівський (нині у складі 
Краснодонського), Лисичанський, Ровеньківський (нині у складі 
Антрацитівського), Старобільський, Свердловський, Успенський 
(нині Лутугинський)[30, арк.73]. 

Зселити  українців Закерзоння з рідних домівок і розселити 
переважно в південно-східних областях України планувалося з 15 
жовтня 1944 р. до 1 лютого 1945 р. Та переселити понад мільйон 
осіб з обох сторін з худобою, збіжжям і  домашніми речами в умовах 
воєнного часу виявилося нереальним. Кілька разів сторони 
подовжували строки переселення. Останній вагон був відправлений 
в УРСР 12 червня 1946 р. Усього протягом 1944-1946 рр. в Україну 
було «евакуйовано» 482 880 осіб[31, арк.173]. У планах розселення 
українців з Польщі Ворошиловградська  область посідала  п’яте 
місце, а Сталінська дев’яте місце  серед 15 областей [32, арк. 156-
160].  Друга хвиля переселенців прийшлася на 1951 рік. Усього 
переселенню підлягало 6069 родин.  Ворошиловградська область 
приймала 2161 сім’ю, які були розподілені між районами: 
Білолуцький -150, В.–Тепловський -100, Марковський -80, Н.-
Айдарський -110 та інші [33, арк.13, Додаток А]. На 
Ворошиловградшині переселенців розселяли компактними масами  
у  радгоспах Наркоматів, у господарствах колишніх німецьких 
колоній. Сім’ї розміщували по квартирах колгоспників, 
багатосімейні  у окремих кімнатах, малосімейні разом з господарями 
[34, арк. 23-24].  

Згідно з урядовою Угодою переселенцям на місці прибуття 
мали виділяти житлові будинки, присадибні ділянки, надати 
грошову компенсацію за втрачене майно у Польщі. Але у більшості 
переселенців до Ворошиловградської області були відсутні 
документи про здачу хліба  у Польщі[35, арк.79]. Відшкодування 
залишеного майна у Польші проходило повільно, не вистачало 
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нерухомого майна,  з прибулих у 1946 році тільки 8% отримали  
житло [36, арк.81].  У тому ж році  за звітами  Обласного 
фінансового відділу  переселенці, які прибули до 
Ворошиловградської області,  залишили у Польщі  1181 
господарств, на суму 5313908крб., натомість отримали 94  
господарства на суму 247718крб. [37, арк.82, Додаток Б]. У 1951 у 
звіті Обласного фінансового відділу зазначено, що з 1385 
господарств переселенців лише 986 пред’явили  документи про 
здане у Польщі при переселенні рухоме та нерухоме майно на суму 
6780тис.карб., а для розрахунку  з переселенцями надійшло  лише 3 
млн. карб.[38, арк.58]. Виплачувалась допомога багатодітним 
матерям. У 1946р.  99 сімей з 114 багатодітних отримали документи, 
інші не мали свідоцтв про народження дітей, тому було дано 
розпорядження районим РАЦСам  видати документи на місці [39, 
арк.58]. 

З 1946 року у Ворошиловградській області почалось планове 
будівництво житла для переселенців. Здебільше бригади для 
будівництва житла формувалися з переселенців, але кваліфікованих 
робітників не вистачало, тому було поставлено питання про 
залучення  кваліфікованих будівельників з західних областей 
України[40, арк.20].  Переселенці були позбавлені права  вибору 
місця мешкання, тому, перебуваючи у тяжкому становищі, вони 
самовільно  повертались у західноукраїнські області в надії 
покращити умови свого існування. Виконавчим комітетам районів 
були дані  вказівки  приймати необхідні заходи щодо усунення 
самовільного виїзду переселенців в інші райони та повертати їх на  
колишнє місце мешкання, проводити рішучу боротьбу з ворожими і 
«кулацькими» елементами серед переселенців[41, арк.5].  Щоб 
запобігти масовому  самовільному виїзду  переселенців в інші місця,  
місцеві органи влади подавали до суду  позови щодо стягнення 
витрат на їх влаштування. У березні 1953року Ворошоловградська 
обласна рада  депутатів трудящих винесла постанову про 
припинення такого роду позовів та стягнення затрат  за ними[42. 
арк.25]. 

Другою не менш важливою проблемою для переселенців  була 
соціальна адаптація. Переселенці змушені були пристосуватися до 
незвичних кліматичних умов і до нових методів господарювання. 
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Вони потрапили в оточення людей з дещо іншим історичним 
досвідом, з іншою ментальністю. Ніщо краще не дає змогу  уявити 
картину людських страждань, як спогади учасників тих подій.   
Марія Стиранець –переселенка з села Лисковате Хирівського району 
Дрогобичської області пригадувала: « По селу ходили чутки  про 
переселення чи то до Сибіру, чи Казахстану. Пізніше до села 
приїхали люди  з трьох сіл Артемівського району Сталінської 
області – Званівки, Раздолівки, Чубарівки, розповідали  про умови 
життя в їхньому краї, після чого місцеву нежонату молодь вивезли 
до Донбасу для будівництва житла для переселенців[43]». 
Переселенка  з села  Лисковате Марія Чаплик  про  ті події  
розповідала  так: «У  нашої сім’ї був гарний  дім, господарство.  
Батько багато працював, щоб налагодити наш сімейний побут. Мені 
йшов сьомий рік, коли у селі заговорили про переселення. Було усім 
ясно: хто не захоче добровільно, будуть переселяти силою. Приїхали 
у голий степ, ніякого помешкання, ніякої компенсації за залишене 
господарство і не думали давати.  Почали робити  хати-мазанки. 
Спасибі місцеві селяни допомогли. Мені звикнути було дуже важко, 
клімат не підійшов, жарко, повітря не вистачало. Мати декілька 
разів хату поливала водою, щоб мені було легше. Так хотілося 
додому[44]».Галичани внесли особливий колорит у життя донецьких 
сіл, наприклад,  різдвяні колядки. «За часів радянської влади 
різдвяне колядування заборонялось, то ходили нишком по домівках 
рідних, а якщо про це дізнавались, то «шельмовали» на шкільній 
лінійці»,- пригадував Микола Стиранець[45].  

Результати проведеного дослідження дають змогу зробити 
висновки, що примусове переселення українців  Закерзоння в УРСР 
призвело до  дуже складного етапу адаптації: по-перше,  вони  
втратили свою малу батьківщину і поступово усвідомили 
неможливість повернення до неї; по-друге,  опинилися в незвичних 
географічно-кліматичних умовах. Степова зона має інші  напрямки 
господарської діяльності і відмінні методи її здійснення порівняно з 
місцевістю, де  мешкали переселенці. Це призвело до того, що 
трудові навички, якими  вони володіли, були втрачені. По-третє, їм  
довелося жити в середовищі людей з іншим історичним досвідом та 
іншою ментальністю. Тут культивувався негативний образ українця 
західних теренів - «ненадійної людини», «антирадянського 
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елемента», «бандерівця». Тому переселенці змушені були 
адаптуватися до радянського способу життя та й самі впливати на 
нього. Завдяки їх наполегливості та працелюбності вони змогли 
адаптуватися на новому місці та зберегти свої  етнічно-культурні 
особливості і передали  їх своїм нащадкам. 

Подальша соціально-економічна адаптація депортованих на 
територію УРСР людей  була важкою й проблемною. І 
підтвердженням тому є  матеріали Державного архіву Луганської 
області та спогади українців-переселенців.  Місцеві органи влади не 
були готові вирішити своєчасно проблеми переселенців. Очікуваних 
коштів на будівництво власного житла  переселенці у повному 
обсязі так і не отримали.  

Виконання урядової програми щодо забезпечення 
депортованих житлом і землею для індивідуального господарювання 
на східній Україні було нереальним через відсутність  коштів. 
Взаєморозрахунки між владою і переселенцями були не надто 
чесними через занижену оцінку залишеного в Польщі майна та 
завищення вартості наданого за місцем нового поселення, внаслідок 
чого в УРСР люди отримали набагато менше, ніж мали в Польщі. 
Місцевих коштів і ресурсів постійно не вистачало, а урядові субсидії 
приходили із значним запізненням і не в повному обсязі.  

 Процес соціальної адаптації українців Закерзоння був 
тривалим та тяжким. У їхню свідомість міцно ввійшов «синдром 
переселенця» – усвідомлений острах від перипетій минулого, 
передусім, приниження, через яке їм довелося пройти. Депортація 
залишила важкий слід в індивідуальній та колективній історичній 
пам’яті українців Закерзоння та їх нащадків.  Та, не зважаючи на всі 
перешкоди, вони змогли пристосуватися до нових   умов життя, 
спроміглися збагатити його, зберегти свою самобутність, віру і 
пам'ять про рідні місця. 
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 післядипломної педагогічної освіти  
Ларіонова Н. Б. 

ПРАКТИКА СУДІНИЦТВА У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ 
 ТА ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ 

НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ   
З 60-Х РОКІВ ХІХ СТ. ДО 1917 Р. 

Злочинність неповнолітніх є соціальним явищем, яке має 
особливо небезпечний вплив як на неповнолітню особу – суб’єкта 
злочину, так і на суспільство в цілому. Сьогодні Україна 
знаходиться у системній внутрішній кризі, а також є об’єктом 
зовнішньої агресії, що сприяє зростанню злочинності неповнолітніх. 
Крім того, в рамках курсу на євроінтеграцію Україна взяла на себе 
обов’язок імплементувати загальноєвропейські підходи щодо цього 
явища у вітчизняне правове поле. У зв’язку із цим є необхідність 
вивчення та використання вітчизняного історичного досвіду 
правового реагування на злочинність неповнолітніх.  

Метою нашого дослідження є аналіз практики судівництва у 
кримінальних справах та виконання покарання щодо неповнолітніх 
на українських землях Російської імперії з 60-х років ХІХ ст. до 
1917 р. 

Особливістю даного періоду, зокрема, було створення 
ювенальних судових інституцій. За даними К. В. Продіуса, в Харкові 
(1912–1917), Києві (1914–1917), Одесі (1914–1917) це були 
спеціалізовані суди, до юрисдикції яких було винесено тільки 
справи, що стосувались неповнолітніх, а в Катеринославі та 
Миколаєві мировий суддя поєднував розгляд справ неповнолітніх з 
розглядом інших справ [1, с. 4].  

Структура судів для неповнолітніх включала: суддю, 
піклувальників (штатних судових та волонтерів), канцелярію [2, с. 
144]. 
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Нормативні вимоги до судді для неповнолітніх формально не 
відрізнялись від звичайних вимог законодавства до кандидатів у 
мирові судді, але на практиці перевага віддавалася особам, які 
володіли знаннями підліткової психології та основами педагогічної 
майстерності та мали досвід діяльності, пов’язаної з роботою з 
дітьми та з захистом прав дітей, про що свідчать дані про перших 
ювенальних суддів (В. М. Левитський (Київ), О. В. Нікулін (Одеса), 
Е. Ф.Файст (Харків), В. І. Шпаковский (Катеринослав), К. О. Павлов 
(Миколаїв) [1, с. 98 – 100]. 

Передовою в діяльності ювенальних судів була кримінально-
правова міра у вигляді «передачі під відповідальний нагляд», який 
здійснював піклувальник. Піклувальником при суді у справах 
неповнолітніх міг бути тільки досвідчений педагог. До його 
обов’язків входив контроль за поведінкою неповнолітнього в період 
випробувального терміну, призначеного судом (5–6 місяців), 
відвідування неповнолітнього за місцем роботи, навчання. Якщо 
особа не припускалася ніяких порушень вимог, то кримінальну 
справу щодо неї дитячий суд припиняв, віддавши неповнолітнього 
під відповідальний нагляд. [3, с. 257]. 

Слід зазначити, що позиція держави, яка не взяла на себе роль 
засновника ювенальних судів, й, відповідно, суб’єкта їх 
фінансування, залишивши за собою виключно функції контролю, 
майже одразу знівелювала ту прогресивну роль у протидії 
неповнолітній злочинності, яку могли б виконати ці інституції. Саме 
недостатність фінансування обумовила незначну кількість 
ювенальних судів взагалі й недостатність їх кадрового складу 
(піклувальники, працівники канцелярії) зокрема, про що свідчить 
дослідження К. В. Продіуса [4].  

При винесенні рішення у справах неповнолітніх суддя мав 
обирати з переліку заходів, запропонованих у загальноімперському 
законодавстві, перш за все, у Кримінальному уложенні 1903р. [5]. У 
той же час, аналіз статистичних даних щодо вироків ювенальних 
судів, представлених у дослідженнях Я. П. Кравченко та К. В. 
Продіуса [2; 1] дозволяє зробити висновок, що перевага надавалась 
санкціям виховного характеру, причому на першому місці серед 
таких санкцій була передача під відповідальний нагляд 
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піклувальників ювенального суду, на другому – передача під 
відповідальний нагляд батьків. 

Так, Харківський суд для неповнолітніх з вересня 1912 по 
вересень 1913 р. розглянув 538 справ, з них по 155 справам 
постановлено остаточні вироки. Під нагляд піклувальників було 
передано 442 неповнолітніх, тоді як під нагляд батьків – 72 
неповнолітніх. До тюремного ув’язнення строком на 2–3 місяці було 
присуджено лише 54 неповнолітніх [1, с . 150 – 151]. 

Що стосується такого покарання як поміщення до виправно-
виховних закладів, як це було передбачено в законодавстві, то за 
статистичними даними того часу, воно активно використовувалось 
ювенальними судами, але значно поступалося відповідальному 
нагляду. Зокрема, за перший місяць роботи Одеського суду для 
неповнолітніх до виховно-виправного притулку було направлено 
лише 5 осіб з більше ніж 200, що постали перед судом [1, с.154]. У 
київському ювенальному суді в 1914 році до притулків було 
направлено усього лише 28 осіб з 406 підлітків, що знаходилися під 
наглядом (тобто, близько 7%) [2, с.144].  

У цей період держава обмежила свою участь у справі 
функціонування виправно-виховних установ прийняттям рамкових 
законів [6; 7], відтак діяльність виправних притулків здійснювалася 
на основі власних статутів та положень, які затверджувалися 
міністром внутрішніх справ, що мало як свої недоліки, так і свої 
переваги. До перших, як і у випадку з ювенальними судами, слід 
віднести обмеженість і ненадійність джерел фінансування. А 
головне, – законодавець, визначивши особливе призначення і 
функцію цих установ, не встановлював систему методів 
виправлення неповнолітніх. Відповідно, реалізація цієї функції 
цілком залежала від розуміння й готовності кадрового складу – 
керівництва і педагогів. 

З іншого боку, саме рамковість законодавства сприяла 
становленню оригінальних підходів до виправлення вихованців. 

Так, Рубежівська землеробсько-реміснича колонія за статутом 
приймала неповнолітніх злочинців і бродяг, засуджених судовими 
установами до тюремного ув’язнення; дітей, котрі перебували при 
батьках у тюрмах; неповнолітніх жебраків і безпритульних, 
більшість із яких була віддана до колонії строком на три роки.  
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Колонія була побудована за «сімейним типом». Вихованців 
колонії за віком було поділено на дві групи: старшу (від 13 до 16 
років) і молодшу (від 10 до 13 років), із якими постійно перебували 
вихователі. У подальшому було здійснено перехід від вікового 
принципу розподілу вихованців до виробничого між майстернями 
(їх було 4-5) та землеробською працею. Усю домашню роботу 
вихованці мали виконувати самостійно. 

Було передбачено навчання за гімназичними підручниками. За 
рівнем письменності вихованців ділили на три класи (І – абсолютно 
неписьменні; ІІ – ті, хто мав деякі навички письменності, тому до 
предметів у цьому класі додавалась ще арифметика; ІІІ – 
арифметика, російська історія та географія, російська граматика. 
Усім вихованцям викладався Закон Божий. Важливим елементом 
виховної роботи було професійне навчання (сільське господарство 
та ремісництво). У 1912 р. в колонії було відкрито однокласне 
училище, уведено навчання військового строю та організовано 
оркестр [8, с. 287]. 

У колонії було встановлено систему заохочень та систему 
покарань вихованців, які записувались у кондуїти – загальний та 
індивідуальний. Система заохочень включала заробітну плату 
розміром 5 коп. на день (розрахунок щотижня, 2/3 накопиченої суми 
переводилось до ощадної каси, а залишок віддавався на руки 
вихованцю), відпустки найбільш благонадійним вихованцям; заходи 
покарання були розраховані на вплив на мораль та самолюбство 
вихованців і включали: позбавлення частини заробітної плати; 
видалення з загальних робіт; позбавлення святкового одягу [2, с. 134 
– 135].  

Одеський виправний притулок (1889 р., директор Ф. Г. 
Савенко) відмовився від практики тілесних покарань. Його система 
виховання базувалась на досвіді Харківського притулку і включала 
наступне: моральний авторитет персоналу притулку, особливо 
вихователів і директора; увагу до релігійного виховання та 
релігійних настроїв, які вимагалися й від вихованців, і від 
персоналу: постійне перебування персоналу з вихованцями; бесіди з 
вихованцями; фізична праця; обов’язкове навчання російської мови 
(до притулку нерідко потрапляли діти, які її не знали), у тому числі 
читання та письма – для покращання спілкування з ними [8, с. 288]. 
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Вихователь мав спостерігати за успіхами, працею, 
моральністю та здоров’ям вихованців вдень та вночі, вести 
щоденник, в якому занотовувати дані про їх поведінку, строго, але 
неупереджено ставитись до вихованців, намагаючись впливати на 
них тільки лагідністю та подавати їм приклад морального та 
працелюбного життя [2, с. 136]. Звіт ради притулку свідчить про 
практику «довірливих» бесід з вихованцем, на підставі яких 
робились висновки щодо рівня «зіпсованості» неповнолітнього [Там 
само, с. 139]. 

Статут Чернігівської землеробсько-ремісничої колонії для 
неповнолітніх (відкрита у 1895 р.) заохочувальних заходів не 
передбачав, було обґрунтовано зміст стягнення як виховного 
впливу: «покарання мають бути численними, різноманітними та 
індивідуальними і при тому носити характер позбавлень, тобто 
покараний вихованець має бути позбавлений чогось, що є для нього 
значущим [1, с. 138]. На засадах цього підходу були розроблені 
власні правила накладення стягнень на вихованців: 1) покаранню 
мала передувати бесіда з вихованцем; 2) покарання накладається 
рішуче та спокійно; 3) між накладенням покарання та виконанням 
покарання має бути певний проміжок часу, щоби покараний 
спокійно поставився до покарання; 4) за появи пригніченого стану, 
суму, хвороби винуватий підлягає особливому піклуванню; 5) 
винуватий негайно звільняється від стягнення за наявності каяття 
[Там само]. 

Як ми бачимо, у практиці відбування кримінального 
покарання неповнолітніх виправно-виховні установи 
використовували дві групи форм і методів виправлення: закріплені 
на законодавчому рівні; закріплені у локальних нормативно-
правових актах (статутах, інструкціях тощо). 

Друга група представляла систему заохочень і покарань. Так, 
за узагальненнями, зробленими Ф. Г. Савенком, у відвіданих ним 
притулках було встановлено такі види заохочень: відпуск на 
прогулянку за межами території притулку; відпустка для відвідання 
сім’ї; нагородження книгами або інструментами для праці; 
самостійне виконання доручення керівництва притулку (наприклад, 
закупівля необхідних продуктів або приладдя); занесення на 
«червону дошку» (дошку пошани). До заходів стягнень відносилось: 
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догана; публічна догана; стояння у куту; недопуск до ігор тобто, 
обмеження дозвілля; індивідуальне заняття; недопуск до роботи у 
майстерні; додаткова робота; заняття у вихідні дні; обмеження у 
харчуванні; позбавлення пільг та довіри з боку керівництва; 
переведення до нижчого розряду вихованців; одиночне ув’язнення; 
посилений нагляд; тілесні покарання [2, с. 137]. 

Отже, практика судівництва у кримінальних справах 
неповнолітніх у зазначений період була орієнтована переважно на 
винесення вироків, не пов’язаних із позбавленням волі 
(відповідальний нагляд піклувальників ювенальних судів, батьків / 
осіб, що їх замінюють).  

Виправно-виховні заклади були інноваційною для того часу 
організаційною формою відбування покарання неповнолітніх. 
Рамковість загальноімперського законодавства сприяла створенню в 
цих установах оригінальних виховних систем, що включали методи 
заохочення і покарання, причому простежується тенденція до 
надання переваги заохоченням, що свідчить про становлення 
виховно-виправної парадигми у реагуванні н неповнолітню 
злочинність.  

Ураховуючи позитивний досвід практики судівництва у 
кримінальних справах та виконання покарання щодо неповнолітніх 
на українських землях Російської імперії з 60-х років ХІХ ст. до 1917 
р. пропонуємо:   

створити спеціалізовані суди для неповнолітніх; 
відродити інститут ювенальних піклувальників. 
передбачити обов’язковий кваліфікаційний іспит для 

ювенальних суддів і піклувальників на знання ювенальної 
педагогіки та ювенальної юридичної психології, для працівників 
виправно-виховних установ для неповнолітніх – на знання 
пенітенціарної педагогіки та пенітенціарної психології.  
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ПРАВА ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 
В КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРОЄКТІ О. ЕЙХЕЛЬМАНА 

У сучасному цивілізованому світі права і свободи людини 
визнані основним критерієм оцінки держави як демократичної, 
правової і соціальної, якою проголосила себе й Україна [1]. У 
зв’язку із цим є необхідність вивчення та використання історичного, 
в тому числі національного, досвіду щодо проблеми визначення і 
захисту особистих і громадянських прав людини, що може суттєво 
сприяти вдосконаленню законодавчих механізмів їх ефективної 
реалізації сьогодні. 

Метою нашого дослідження є аналіз системи прав людини і 
громадянина в конституційному проєкті О. Ейхельмана та її 
порівняння з нормами діючої Конституції України. 

Конституційний проєкт Отто Оттовича Ейхельмана (далі – 
Проєкт), видатного українського громадсько-політичного і 
державного діяча, вченого-правознавця, був підготовлений у 1920 
році, на завершальному етапі національно-визвольних змагань, коли 
молода Українська Народна Республіка активно шукала шляхи 
модернізації держави. 

Вступ до проєкту містить концептуальні положення, які 
визначають подальше бачення державотворення УНР і місце в 
цьому процесі громадян держави:  

«Держава існує і функціонує для людей, що в ній живуть.»; 
«…державна справа, – ця вища громадська справа людсткості, 

– набірає цілком етичний характер і здобуває прикмети цілком 
вільного співжиття.»; 

«…весь народ, в міру здібності кожної одиниці, що входить в 
його склад, повинен бути допущений до громадсько-державної 
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роботи і повинен брати участь у вирішенню і виконанню 
громадських і політичних справ та праці в державі на різноманітних 
отупіннях її ступневе зростаючої конструкції, почавши від 
найменшої територіальної клітини, – від місцевої громади і 
кінчаючи політично-федеративним об’єднанням загальної цілості.»  
[2]. 

Проєкт пропонує конкретні механізми реалізації цих ідей, 
передусім через надання громадянам системи політичних прав.  

У §6 проголошено «принцип народного суверенітету через 
встановлення, ЯК БЕЗПЕРЕРИВНО АКТИВНОЇ ЗВЕРХНЬОЇ 
ВЛАДИ, УСТАНОВЧОЇ ВЛАДИ, котра в повному обсягові 
зберігається безпосередньо за самими громадянами». Ідею 
народного суверенітету містить і ст. 5 Конституції України, а саме: 
«Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ». 

Відповідно до §14 Проєкту право голосу отримує «кожний 
громадянин, незаплямований судом, що має повну дієздатність, що 
має 25 років віку, певну роботу і живе на власні засоби». Отже мова 
йде про загальне виборче право. У той же час цей параграф містить 
ідею надання плюральних (додаткових) прав при голосуванні «в 
залежності від віку особи, його сімейного стану, освітнього цензу, 
громадського і державного стажу», що з нашої точки зору, порушує 
рівність виборчого права.  

Проєкт містить і таку форму прямої демократії як референдум, 
на якому вирішується велика частина питань, а також докладний 
механізм його проведення на федеральному рівні (§§15 – 24).  

Передусім референдум виступає формою реалізації 
громадянами «виключного права касувати, доповнювати і 
змінювати» федеральну конституцію (§15).  

Передбачено також можливість винесення на референдум 
питань про «розпуск одної якої небудь з Палат Парламенту або обох 
Палат разом» (§ 79), про кандидатуру Федерально-Державного 
Голови на вимогу народу не пізніше 2 місяців після його обрання (у 
випадку, коли референдум буде мати негативні наслідки, 
Федерально-Державний Голова повинен негайно скласти з себе 
повноваження) (§93). Отже Проєкт надавав громадянам ще й 
контрольні функції щодо центральних органів влади. 
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Конституція України містить ідею референдуму (ст. 38; Розділ 
3, ст. 69, 70, 72 – 74), але чіткий механізм його проведення в 
законодавстві відсутній, як і відсутні контрольні функції громадян.  

У §§332 – 337 Проєкту зазначені такі політичні права як 
створення організацій та їх об’єднань, проведення зборів, що має 
відповідні аналоги в Конституції України (ст. 36, 39).  

Таким чином, народний суверенітет забезпечується такими 
формами й механізмами як участь народу у формуванні всіх 
центральних та місцевих органів влади, референдум, через який 
народ реалізує не тільки установчу, а й контрольну функції.  

Стосовно особистих прав громадян знаходимо наступне:  
«Особисту свободу, а рівно ж всі права громадянина У.Н.Р., 

що витікають з цього принципу, забезпечують О.Д. Закони» (§ 293); 
«Кара на тіло і видалення українською громадянина по за 

кордони У.Н.Р. не дозволяється. Ніхто не може бути визнаний 
винним за зраду та державні переступи іначе, як з присуду Суду. 
Позбавлення повільних та політичних прав, як кара, може бути 
тілько тимчасовим. Арешт за борги не дозволяється» (§294). 

Проголошена рівність прав громадян УНР: «Всі громадяни в 
У.Н.Р. обох полів вповні користуються рівними правами перед 
законом цілком незалежно од того, до якої національності чи віри 
вони належать. Необхідні обмеження для неповнолітніх, 
душевнохворих та інших осіб, що мають над собою опікунів, а 
також для підсудних та засуджених, точно визначаються Ф.-Д. 
законами.» (§315), а також рівність прав (крім політичних) громадян 
і негромадян: «Чужинці, що перебувають на території української 
держави, підлягають її законам на загальних для всіх підставах. 
Вони не користуються з політичних прав, що належать українським 
громадянам; з усіх інших прав вони користуються, оскільки закон не 
визначає для них певних обмежень» (§341). Аналогічні принципи 
містить Конституція України (ст. 21; 28, п. 2; 24; 26 відповідно).  

У результаті аналізу Проєкту нами, крім викладених вище, 
виявлені гарантії, права і свободи громадян УНР, представлені в 
наступній таблиці.  
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Гарантії, права і свободи 
 громадян у Проєкті 

Аналог в Конституції 
України 

Особиста свобода  (§ 293) ст. 293 
Охорона сім’ї  (§295)   ст. 51 
Свобода віросповідання (§296) ст. 35 
Свобода слова (§309) ст. 34 
Недоторканість житла (§320) ст. 30 
Соціально-економічна самостійність 

(§321) 
ст. 43 

Охорона праці (§322, 325) ст. 46 
Охорона здоров’я та життя (§324) ст. 27, 49 
Право на власність (§326)  ст. 41 
Право на відшкодування збитків 

(§329) 
ст. 56 

Свобода пересування (§330) ст. 33 
Таємність телеграм та розмов по 

телефону (§331) 
ст. 31 

Право на трудові союзи (§333) ст. 36 
 
Зазначимо, що система прав і свобод у Проєкті не була 

декларативною – автор встановлює правові санкції за їх порушення: 
«Всяке незакономірне обмеження свободи особи чи то судовою, чи 
то адміністративною владою наражає винного на кару, не меншу як 
ув’язнення на півроку» (§293, ч. 4). Аналогічні санкції наявні у §§ 
299 (заборона релігійної пропаганди), 320 (незаконний вхід до 
помешкання), 331 (незаконне порушення таємниці листів, телеграм 
та розмов по телефону). 

Отже в Проєкті представлена широко розгалужена система 
прав і свобод людини та громадянина, яка є аналогічною нормам 
діючої Конституції, і гарантується санкціями за їх порушення, 
закріпленими в тексті документу.  

Зміст Проєкту в частині прав і свобод людини отримав 
високу оцінку сучасних науковців: 

- А. Петрів зауважує, що в ньому принципу особистих 
свобод відведено чи не найголовніше місце [3]; 
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- за оцінкою А. Медвідя даний документ пропонував 
запровадити більш широку конституційну регламентацію прав та 
свобод людини і громадянина у порівнянні з Конституцією УНР 
1918 р. [4, с. 103], а також вперше у вітчизняному 
конституціоналізмі передбачав гарантування таємниці телефонних 
розмов [Там само, с. 106]; 

- І. Терлюк називає проєкт цілковито деідеологізованим, 
тому що він повністю ґрунтувався на правах людини і 
загальнолюдських вартостях та відображав досягнутий на той час 
світовим співтовариством рівень цивілізованості [5, с. 250].  

Таким чином можна стверджувати, що Проєкт побудований на 
принципах народного суверенітету та пріоритету прав людини та 
громадянина, що дає підстави оцінювати його як демократичний. 
Усі виділені нами його характеристики мають аналоги в чинній 
конституції України, а в питанні референдуму як найвищої форми 
прямої демократії й безпосередньому закріпленні в основному 
законі санкцій за порушення прав людини і громадянина 
випереджають сучасне вітчизняне законодавство.  

Здійснений нами аналіз системи прав людини і громадянина в 
конституційному проєкті О. Ейхельмана та її порівняння з нормами 
діючої Конституції дозволяють зробити ряд пропозицій щодо 
модернізації Основного Закону України. 

Вважаємо за доцільне розробити й закріпити в тексті 
Конституції: 

- механізм підготовки і проведення всеукраїнського 
референдуму як форми прямої демократії з обов’язковим 
винесенням на нього питань про внесення будь-яких змін до 
Конституції, про достроковий розпуск Верховної Ради та імпічмент 
Президента; 

- механізм проведення місцевих референдумів з 
обов’язковим винесенням на них питань про дострокове припинення 
повноважень місцевих рад або окремих депутатів. 
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ПРОСТОРОВИЙ КОД КУЛЬТУРИ 
(НА ПРИКЛАДІ КАРТИН УКРАЇНСЬКИХ 

 ХУДОЖНИКІВ XX‒XXI СТ.) 

Культурний код як науковий феномен одним із перших 
визначив М. К. Петров. Він тлумачить термін культурний код таким 
чином: «це спосіб накопичення, зберігання та передачі соціально 
необхідного знання»[4, С. 36–39]. На початку XXI століття поняття 
«культурний код» опинилося в сфері наукових інтересів і набуло 
актуальності. 

На відміну від М. К. Петрова, К. Рапай визначив культурний 
код таким чином: «культурний код – безсвідомий смисл тієї чи іншої 
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речі або явища, чи то машина, їжа, навіть країна у контексті 
культури, у котрій ми виховані» [3, С. 10]. Розуміння культурних 
кодів забезпечує людство новим інструментом для вивчення 
соціальних тенденцій, та підтверджує те, що незважаючи на 
загальну людську сутність та схожість, люди різних країн (культур) 
суттєво відрізняються [3, С. 6‒7]. 

Поняттям «культурний код» оперує й В. В. Красних. Вона 
визначає коди культури, як «сітку», що культура «накидає» на 
навколишній світ, структурує та оцінює його [2, С. 297]. В. В. 
Красних розглядає базову класифікацію кодів культури на прикладі 
культурного коду в лінгвістиці, на прикладі російської мови. На її 
думку, існує шість типів базових кодів: просторовий, часовий, 
предметний, біоморфний, духовний. [2, С. 299]. 

В. В. Красних пише, що тілесний код є архетипом культурних 
кодів і позначає віднесення символів до певних частин тіла, як 
голова людини (считать по головам; ну, ты голова!), руки (не 
хватает рабочих рук; мастер ‒ золотые руки; правая рука) [2 С. 299]. 
Просторовий код може позначати як простір у зоровій доступності 
людини або поділяти світ на «свій» і «чужий» (за тридевять земель, 
в тридевятом царстве) [2, С. 299–300 ]. Часовий код культури, за В. 
В. Красних, ділить час на проміжки (минуле, нинішнє, майбутнє) і 
навіть дає їм напрямок. [2, С. 303]. Предметний і біоморфний коди 
надають характеристику усім живим і неживим  предметам, що 
оточують нас, наділяють їх символьними ознаками або пов’язують у 
певні категорії [2, С. 305]. Останнім найважливішим, але і 
найскладнішим у вивченні типом коду, який виділяє В. В. Красних, 
є духовний. Він формує стереотипи оцінки ситуації людиною. 
Утворює базові поняття добра та зла, позитиву й негативу. [2, С. 
308‒309]. 

О. О. Селіванова тлумачить культурний код як мережу 
членування, категоризації, оцінок світу та внутрішнього досвіду 
людини, зумовлену його культурою й репрезентовану в семіотичних 
системах природної мови, мистецтва, обрядів, звичаїв, вірувань, а 
також у нормах моралі, поведінці членів етнічної спільноти і 
відносить його до лінгвокультурологічного поля у знаковій системі 
мови. Стосовно типологізації культурних кодів, О. О. Селіванова 
поділяє погляди В. В. Красних, але доповнює та розвиває такими 



- 179 - 

підтипами: антропний, космологічний, акціональний, релігійний, 
сенсорний, аксіологічний тощо [5, С. 299]. 

Розуміння просторового культурного коду. Як зазначається в 
п. 1.1, просторовий культурний код пов’язаний із поділом простору. 
В. В. Красних пише, що окультурення людиною оточуючого світу 
відбувається за допомогою категорій «свій – чужий» [2, С. 299]. 
Загальна структуризація світу на частини або фрагменти, що 
пропонується  В. В. Красних, може бути представлена у вигляді 
схеми яка зображує взаємини людини із зовнішнім світом, 
простором (див. Додаток А). 

Внутрішній світ людини, що знаходиться всередині самої 
людини, й обмежується її кордонами позначений на схемі жовтим 
кольором. Частина зовнішнього відносно тіла людини світу, що 
утворює особистий простір визначається як «власність» виділена 
синім кольоромі являє собою певний ореол. Наступним є фрагмент 
зовнішнього світу позначений червоним кольором. Він 
усвідомлюється як «свій» ‒ близький, батьківський, рідний, не 
ворожий. За цим фрагментом слідує решта зовнішнього світу, що на 
схемі має зелений колір і визначається людиною як «не своя» ‒ 
ворожа, нерідна, чужа, небезпечна: цей фрагмент зовнішнього світу 
знаходиться за умовними кордонами. 

Таке розуміння просторового коду В. В. Красних та його 
членування знайшло відображення у багатьох роботах. Наприклад, 
А. С. Самігулліної, Н. А. Симбірцевої, О. А. Дормидонтової, М. Л. 
Лаптєвої, Ж. В. Краснобаєвої-Чорної. Можна припустити, що нація 
або народ теж маркує простір, розрізняючи певні культурні сенси. 
Тому ідея зонування може бути використана й тоді, коли мова йде 
про просторовий культурний код цілої нації або народу. Таке 
припущення може бути теж зображене на схемі (Додаток Б). У 
такому випадку, мабуть, «свій» простір, простір нації або народу, 
обмежується кордонами певної держави або окремої етнічної групи. 
Він позначений на схемі червоним кольором, а жовтим умовна 
кількість людей, для яких ця територія є своєю. Також можна 
припустити, що маркований на схемі зеленим кольором простір, 
розташований поза її межами, усвідомлюється як «не свій», 
нерідний, чужий. 
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Типологізація картин за назвою. В ХХ ст. українське 
суспільство зазнало значної урбанізації та індустріалізації, але 
символ хати все ж залишився частиною української свідомості, 
висновок про що можемо зробити на основі аналізу картин 
художників цієї доби. Хата один з найважливіших символів, що 
притаманний українському культурному простору. Вона є 
осередком і уособленням материнства і всесвіту, продовження роду 
[1, С. 825]. 

Для висвітлення феномену просторового культурного коду 
була обрана така культурна галузь, як образотворче мистецтво. Для 
опрацювання шляхом випадкової вибірки були обрані 9 картин 
українських художників XX‒XXI ст. 

Сприйняття картини ділиться на три частини: вербальне 
(назва), візуальне (зображення) й символьне. Тобто, значення 
картині у певній мірі надає її назва, що понад візуальним розставляє 
й смислові акценти. У результаті аналізу виявилося, що за назвою 
досліджуваний матеріал можна умовно поділити за наступними 
критеріями: топонім, хата-номінація, номінація-асоціація. 

Назви першого типу – топоніми, тобто ті, що містять у собі 
вказівку на певний населений пункт, назву будь-якого географічного 
об’єкту українського світу, держави чи регіону, фактично вказуючи 
на належність до просторового коду культури. Прикладами таких 
назв є: «Вечір на Україні» К Крижицький (див. Додаток Д), 
«Українська ніч» М.Пимоненко (Додаток Ж), «Літня ніч. Моринці. 
Хата Т. Шевченка» П.Левченко (Додаток И), «У Богданівці, за 
плотиною» К.Білокур (Додаток Г), «Українська хатка» П.Левченко 
(Додаток В). Вищенаведені картини містять у назві елемент, що 
відносить їх до українського простору, а отже маркують простір, як 
сферу, яку народ усвідомлює, як «свою», материнську, неворожу. 

Назви другого типу вказують на наявність хати у назві:«Хата в 
місячну ніч» Г. Світлицький (Додаток Є), «Літня ніч. Моринці. Хата 
Т. Шевченка» П. Левченко (Додаток И.), «Українська хатка» 
П.Левченко (Додаток В). Хата, за типологізацією В. В. Красних є 
частиною предметного коду культури і водночас певним маркером, 
що позначає простір як «свій», і в цьому сенсі відноситься до 
просторового коду культури, позначаючи собою величезну кількість 
смислів. До нього може бути віднесена і картина «Біля криниці» К. 
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Крижицький (Додаток К). Криниця є частиною господарства й, як 
наслідок, збірного поняття «хата», що розуміється не тільки як сама 
будівля, а й окультурений простір навколо неї.  

Назви третього типу акцентують увагу на асоціаціях, тобто 
пори року, частини доби, умовне чи відносне місцезнаходження 
зображеного. Наприклад, «Весна» К. Малевич (Додаток Л), «Вечір 
на Україні» К. Крижицький (Додаток Д.), «Хата в місячну ніч» Г. 
Світлицький (Додаток Є), «Українська ніч» М.Пимоненко (Додаток 
Ж), «Літня ніч. Моринці. Хата Т. Шевченка» П. Левченко (Додаток 
И.), «Сільська вулиця» М. Бурачек (Додаток Е). Слід зазначити, що 
картини під назвами третього типу передають просторовий код 
культури не вербально, а візуально, тобто зображуючи. 

Хата як маркер українського просторового коду. Хата поєднує 
у собі ознаки, як частини предметного коду культури, так і маркеру 
просторового коду культури. Деякі картини зображують хату, 
акцентуючи на ній увагу, як на основному елементі, а інші як 
частину композиції, певного культурного простору, пейзажу. 
Основним способом візуального акцентування є фокус, який 
включає до себе такі виражальні засоби, як план, масштаб, контраст. 

Петро Левченко у своїх картинах фокусує увагу саме на хаті та 
її зовнішньому облаштуванні. Він деталізує зображення хати, 
наповнює традиційними та етнічними елементами та деталями 
(притаманні українській культурі форма вікон, стріхи, будівлі, 
дверей), що дають підстави трактувати цю будівлю саме як 
показник, що позначає український простір. 

На відміну від П. Левченка, картини К. Крижницького «Біля 
криниці» (Додаток К), М. Пимоненка «Українська ніч» (Додаток Ж) 
змальовують різні аспекти побуту українців, зміщують акцент на 
господарство, людину, її повсякденне життя й побут, невід’ємною 
частиною якого є зображуваний простір.  

Якщо картини, про які йшла мова вище, відображали хату на 
передньому або середньому плані, то картина К. Крижицького 
«Вечір на Україні» (Додаток Д), набагато більше зосереджена на 
навколишньому просторі. Тобто, окрім хати роль маркера може 
виконувати й сам простір, що є впізнаваним для українця. Наочним 
свідоцтвом українського простору є типові українські пейзажі: поле, 
лан, садок, город, річка. 



- 182 - 

Кожна картина відображає не тільки унікальний візуальний 
стиль певного художника, а й особливості образотворчої течії або 
художнього напряму, серед яких: імпресіонізм, постімпресіонізм, 
реалізм, соцреалізм. Попри різність стилів, на картинах хата має 
вигляд, притаманний українській хаті, й наділена ознаками, 
відповідними до традиційних (стріха, двері, вікна) . 

Окультуреність як ознака просторового коду української 
культури. Простір роблять українським не лише хата, що наділена 
відповідними ознаками, а й оточення хати, що є впізнаваним. На 
кожній із досліджуваних картин, навколишнє середовище виглядає 
обжитим, окультуреним, олюдненим – таким, у якому живуть і 
працюють покоління українців. Воно наділене рукотворними 
елементами, як тин на картині П. Левченка «Літня ніч. Моринці. 
Хата Т. Шевченка» (Додаток И), так і природними, як поле на 
картині К. Крижицького «Вечір на Україні» (Додаток Д) або річка на 
картині К. Білокур «У Богданівці, за плотиною» (Додаток Г). Саме 
сукупність символів зовнішнього світу, як домашні тварини, 
криниця, садок, тин, город дають змогу розуміти простір 
зображений на картині як такий, що належить українцю. 

Провідним символом на кожній картині є стежка, що 
простягається до порогу хати і слугує своєрідним маркером 
олюдненого та окультуреного простору, символізує зв’язок між 
двома просторовими елементами – особистим простором українця 
та простором національним (національним світом українців). 

ВИСНОВКИ. Таким чином, в сучасній науці термін 
«культурний код» наділений науковою новизною і актуальністю, 
використовується і застосовується у багатьох галузях знань, а також 
стає інструментом для опису і суспільних і наукових явищ. Термін 
«культурний код» може бути використаний для дослідження 
феноменів у мові, літературі, мистецтві, архітектурі тощо. 

Культурний код, що позначає простір можна членувати за 
сферами. Окремий індивід виділяє для себе кілька видів простору, у 
той час як для народу характерне ширше членування за 
протиставленням «своє» / «чуже».  

Хоча «хата» як культурний феномен й належить до 
предметного коду культури, для українця вона є маркером свого 
простору і центральним символом української культури, що 
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усвідомлюється людиною як частина материнського, неворожого, 
рідного простору, а також являє собою «центр» побутового й 
сімейного життя. Таким чином, через зображення хати поєднуються 
особистий простір людини й національний простір (національний 
світ) й в цілому все це утворює цілісне просторове полотно, що 
усвідомлюється українцем, як невороже, рідне, «своє». 
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ФЕНОМЕН РИМСЬКОГО ПРАВА 
 В ІСТОРИЧНОМУ АСПЕКТІ 

ВСТУП. Чи насправді римське право так важливо для історії, і 
в чому саме його відмінність від сучасного? Зрозуміти реалії 
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сьогодення ми зможемо, лише зрозумівши минуле. Для того щоб 
розібратися в цьому питанні мені довелося опрацювати достатньо 
великий обсяг інформації. Але воно того коштувало.  

 Римське право це велика культурна та юридична 
спадщина, не дивлячись на те, що, воно було створено досить давно 
(близько двох з половиною тисяч років тому). Розвиток римського 
права складається з трьох періодів: найдавніший, класичний та 
посткласичний період. 

Римське право найдавнішого періоду характеризується 
архаїчністю,нерозвиненістю та сакральним характером основних 
інститутів. Величезну роль у формуванні цього періоду відігравали 
жерці . Привілеї створення та тлумчення норм права привласнила 
собі колегія понтифіків. [ 2, с. 17] Тому їх можна вважати першими 
римськими юристами.  

Найдавнішими засадами права у Римі були правові звичаї та 
законодавства римських царів. Також у цьому періоді ,якщо 
спиратися на історичну традиційну версію близько 450 років до н.е. 
з’явилися Закони XII таблиць. Вони були прийняті в 2 етапи: 
перший етап: 451 рік до н.е. десять таблиць і другий : 450 рік до н.е. 
– останні дві.  

Метою законів було послабити протистояння патриціїв і 
плебеїв .До речі у першому етапі брали участь тільки патриції , вони 
підготували закони перших 10 таблиць, але текст не задовольнив 
плебеїв. Тому у другому етапі приймали участь обидві сторони. 

Розвиток правових норм відповідно до вікових періодів  
Класичний період характерний своїми змінами. Саме у цей 

період  римське право позбулося залишків патріархальності й 
перетворилося в світську юридичну систему [ 2,с. 17].  

В цей період право досягло найвищого для свого часу рівня 
юридичної техніки, тому мало великий вплив на подальший 
розвиток історії права. Виникли дві нові самостійні правові системи: 
преторське право (ius praetorium) – система приватного права 
Давнього Риму, що склалася на основі претор та едиктів. Для 
здійснення своїх повноважень і в межах своєї судочинської 
компетенції претор перед вступом на посаду проголошував едикт, у 
якому викладав правила судочинства й «право народів» (ius gentium) 
– правова система, що виникла в Стародавньому Римі і означає 
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правові норми по відношенню до підкорених і союзних народів. 
Дані правові норми були частиною римського законодавства і 
склалися під час вирішення спорів між римськими громадянами і 
іноземцями (переґрінами). 

В Римі виникла складна система права. Ці системи є 
результатом правотворчої діяльності преторів. Створене преторами 
«право» було не міжнародним, а внутрішньодержавним, причому 
воно було його найбільш розвиненою і досконалою частиною. Після 
появи світської юридичної системи громадяни Рима мали змогу 
навчитися тлумачити закони, складати позови, формувати та 
захищати особисті інтереси, це позитивно відбилося на подальшому 
розвитку теорії права. Після ускладнення прав та законів виникають 
юридичні школи під керівництвом видатних юристів, таких як Квінт 
Муцій Сцевола, Юній Брут, Ульпініан, Папініан, Юліан, Модестін. 
Вже тоді юристи користувалися великою повагою, багато із них 
займали високі державні посади консулів, цензорів, преторів. 

Посткласичний період, пов’язаний із занепадом державності 
через рабовласницьке суспільства – римське право не розвивалося. 
Тоді важливість набув закон імператорів [2, с. 18-19]. У зв'язку із 
встановленням всевладдя імператора нові покоління юристів 
втрачають право давати обов'язкові консультації, позбавляються 
можливості формулювати нові правові норми. Скоротилася кількість 
класичних юристів, думки яких раніше вважалися провідними у 
встановленні норм та прав  

У Візантії ж у той час жваво велись роботи із систематизації 
права. Були укладені приватні збірники римського права – Кодекс 
Грегоріана і Кодекс Гермогеніана, а в 438 р. була здійснена перша 
офіційна кодифікація імператорської конституції (Кодекс Феодосія). 
Після падіння Західної Римської імперії, за вказівкою візантійського 
імператора Юстиніана була проведена всеосяжна систематизація 
римського права. З метою роз'яснення застосування «позитивного 
права» (jus legitimum) жерці, як єдині знавці права, активно 
створювали нові правові норми.  

Нові правові норми з'являлися при тлумаченні старих правил з 
боку жерців. Жерці давали правові поради, допомагали при 
укладанні угод і вчили правильному веденню дипломатичних 
суперечок. Власне державні органи – магістрати, які застосовували 
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правову науку, часто були профанами в цій справі, чим нерідко 
користувалися жерці-інтерпретатори.  

Великі успіхи римлян в правових і військових знаннях 
базувалися на безсумнівному «римському генії» в цих областях 
людської діяльності і на сукупності обставин, що призвели до 
створення римської держави, яке підтримувало прагнення до 
вивчення права і військової науки, і забезпечувало блискучу 
політичну кар'єру представникам цих наук. Розвиток правової науки 
почався з того, що Тіберій Корункарій першим почав прилюдно 
викладати право. 

Сучасне право звісно дуже змінилося з часів стародавнього 
риму , але багато новітніх юридичні конструкції, як з цеглинок 
складаються з основних, елементарних понять і категорій, 
розроблених саме в римському праві. Не випадково, римське право 
сьогодні називають «кузнею» юридичного мислення. Без знання 
перворідної сутності правових інститутів, які міцно вкорінилися у 
сучасному праві, не може сформуватися професійне юридичне 
мислення, якого так не вистачає сучасним «псевдоюристам». [ 1, с. 
1] 

Ф. Енгельс говорив, що «римське право є настільки класичним 
юридичним виразом життєвих умов і конфліктів суспільства, в 
якому панує чиста приватна власність, що всі пізніші законодавства 
не могли внести в нього ніяких істотних поліпшень». 

Духом римського права просякнута і теорія цивільного права. 
Тому вивчити досить глибоко громадянське право, не знаючи права 
римського, неможливо. Ряд термінів і понять, укорінених в 
юридичній теорії та практиці (наприклад, реституція, віндикація, 
універсальне наступництво, спадкова трансмісія і т.д.), можуть бути 
найкращим чином засвоєні лише при вивченні їх біля джерела 
освіти.  

ВИСНОВОК 
Звичайно, в ряді випадків сучасне громадянське право 

успішно обходиться без запозичення термінів, що виникли в 
римському праві .Але в багатьох правових системах римські терміни 
і поняття зберігаються і на сьогодні, і тому юристу необхідно чітко 
розуміти їх зміст. [ 4, с.28] Майбутнім юристам вивчення римського 
права дає знання про історію становлення і розвиток багатьох 
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інститутів сучасного приватного права, закладає основи 
європейської культури загалом.  

Держави, юридична освіта яких складається на основі 
римського права, мають правову систему яка належить до романо-
германського типу правових систем. Людина яка застосовує закон, 
який робить із загальних норм, висновки для окремих конкретних 
випадків життя, також повинна володіти розвиненою юридичною 
технікою. [ 5] Юристу, що застосовує закон, необхідно вміти 
проаналізувати і загальну норму закону, і фактичний склад 
конкретного життєвого випадку і в кінцевому підсумку зробити 
правильний висновок. Римське право, яке відрізняється точністю і 
чіткістю формулювань, є блискучим зразком такого підходу. 
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ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ 
МОЖЛИВОСТЯМИ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

Люди з обмеженими можливостями, протягом тривалого часу, 
у правовому контексті найчастіше розглядаються як «об’єкти» 
милосердя та пацієнти медичного догляду. Вони сприймаються, 
меншою мірою, як «носії» прав, оскільки історично вони губились у 
правозахисній системі. Історично так склалося, що вони, як зайва 
ланка в суспільстві, не бралися до уваги в діяльності захисту прав 
людини. Згодом, в суспільстві постало питання про створення 
загального інструменту захисту прав людини, які мали порушення в 
фізичному та психологічному стані. Воно повинно було конкретно 
стосуватися осіб з обмеженими можливостями. Той факт, що, не 
зважаючи на теоретичне володіння всіма правами людини, особи з 
інвалідністю кожного разу стикаються з дискримінацією та 
ущільненням основних прав та свобод, якими користується звичайна 
людина. 

Актуальністю нашої роботи є виокремлення історично-
правового аспекту регулювання прав людей з особливими 
потребами на міжнародному та державному рівнях, що зумовлено 
низкою взаємопов'язаних соціальних та правових чинників, перш за 
все гострою соціальною проблемою інвалідності. Гортаючи 
сторінки історії ми можемо зануритися в глибоку давнину 
історичного становлення до людей з особливими потребами, а саме: 
термінологію та її зміни, права цих людей в ті часи, їхні можливості 
та найголовніше загальне визнання та розуміння іншими.  

У науковій літературі людей із вадами фізичного та 
розумового розвитку, хронічно хворих людей та людей з 
патологічними станами визначають, по-перше, як людей-інвалідів, 
відповідно визначенню з Декларації про права інвалідів (ООН, 
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1975), а саме, «інвалід – це будь-яка особа, яка не може самостійно 
забезпечити цілком або частково потреби нормального особистого і 
соціального життя з причин вади, природженої чи придбаної, 
фізичних або розумових можливостей)», по-друге, «неповноцінний» 
– цей термін присутній в Конвенції ООН про права дитини, в третє 
«нездатний» (with  disability), під яким слід розуміти людей із 
фізичним чи розумовим розладом. [4] 

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 року № 875-
XII, «інвалідом є особа зі стійким розладом функцій організму, 
зумовленим захворюванням, наслідком травм або з уродженими 
дефектами, що призводить до обмеження життєдіяльності, до 
необхідності в соціальній допомозі й захисті».[3]  

Говорячи про таких людей, в сьогоденній сучасності, часто 
використовують відомий усім нам термін «People first language», 
тобто мову, в якій на першому місці є людина. Наприклад, дівчина 
на інвалідному візку, а не інвалід – візочник, колясковик тощо.  

В суспільстві здавна окреслені такі «забобони», що людина з 
обмеженими можливостями повинна бути недієздатною, мов 
рослина — без почуттів та бажань, але, керуючись законодавчою 
базою, ми констатуємо той випадок, що загально визначені права 
кожної людини є неподільними, і всі суб’єкти без обмежень мають 
однаковий статус і не можуть переважати один над одним. Адже, усі 
особи є рівними, як людські істоти, й володіють своїми правами без 
жодної дискримінації. 

Констатуючи факт життєвого досвіду відомого фізика-
теоретика Стівена Гокінґа, який є автором багатьох наукових книг, 
ми бачимо, що за станом свого здоров’я Стівен мав статус людини з 
обмеженими можливостями, але це не стало перешкодою на його 
шляху до успіху. Він прожив чудових 76 років та зробив чимало 
звершень у своєму житті. Це яскравий приклад того, що ніяка 
проблема чи перешкода, в тому числі і обмежені можливості, не є 
бар'єром до тріумфу  кожної людини, а є шляхом прояву 
самореалізації прав рівних можливостей.   

Огляд історичних етапів розвитку людської цивілізації 
свідчить, що таке соціальне явище, як інвалідність, еволюціонує, 
постійно змінює свої критерії.  



- 190 - 

Як свідчать літературні джерела, починаючи з античних часів 
аж до XIX століття слова «сліпий», «жебрак», «ідіот» 
використовувались як синоніми до слова «інвалід». Наприклад, 
люди з порушенням слуху були визнані недієздатними, а в середні 
віки глухоту церква відносила до «божої кари».  

Проводячи історичні паралелі, ми бачимо, що багато людей з 
інвалідністю, в давні часи, могли виживати лише покладаючись на 
доброту та турботу своїх родичів чи на пожертву від незнайомців. 
Ми приходимо до висновку, що інвалідність живе у суспільстві, а не 
в конкретній особі. 

Як відомо, правове регулювання захисної діяльності прав та 
свобод інвалідів, за історію радянських часів, виявляло неповагу до 
людей з особливими потребами, й до тих, хто мав усі можливості 
для безмежного життя. Найгіршою помилкою в ті часи був термін 
«Інвалід», а особливо «Інвалід з фізичними вадами», адже, якщо 
мислити тверезо, то можна дійти до висновку, що кожен із нас має 
фізичні вади. Довге замовчування, не визнання їх як особистостей, з 
кожним роком, призвело до того, що люди з обмеженими 
можливостями сприймалися непотребом в суспільстві. Права 
людини-інваліда існували лише на папері законодавчої бази 
радянської влади. Правова підтримка та допомога була мінімальною. 
Права всіх без винятку були ущільненими, «інвалідів» 
дискримінували, в суспільстві їх тикали носом в багно, як останніх 
нікчемних, ні до чого не здатних живих істот.[9] 

Слід зазначити, що від радянських часів в українському 
суспільстві до XX століття лишилася модель поведінки соціуму до 
людини-інваліда: громадськість вважала, що про інвалідів 
турбується держава, але вона була не в змозі забезпечити належний 
рівень соціального захисту. Політика щодо інвалідів була переважно 
пасивною – матеріальна підтримка, державні пенсії, можливість 
працювати на спеціалізованих підприємствах організацій інвалідів. 
Особи з обмеженими можливостями були позбавлені доступу до 
багатьох соціальних благ нарівні зі здоровими людьми. [1] 

Першим кроком до забезпечення прав людей з обмеженими 
можливостями є пильна увага ООН та підписання з рядом країн 
багатьох міжнародних документів, які визнають права людей з 
обмеженими можливостями. Концептуальний підхід до роботи з 
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людьми, які мають психофізичні вади, зосереджено в міжнародному 
документі, що прийнято Генеральною Асамблеєю ООН у грудні 
1993 року «Стандартні правила забезпечення рівних можливостей 
для інвалідів». Саме цей документ регулює законодавчий захист 
прав людей з особливими можливостями. [11]  

Механізм міжнародного захисту прав людини з обмеженими 
можливостями надає нам яскраву низку договорів, пактів та 
комітетів, які в повній мірі показують нам як захищаються, 
відновлюються та регламентуються права цих людей: Конвенція про 
права інвалідів – міжнародний договір, в якому визначаються права 
осіб з інвалідністю, а також зобов'язання держав-учасників 
Конвенції в цілях сприяння, захисту і забезпечення цих прав, 
Всесвітня програма дій відносно інвалідів (1981), Принципи захисту 
психічно хворих осіб і поліпшення психіатричної допомоги (1991), 
Декларація про права інвалідів (1995 рік) тощо.  [7, 4] 

Аналіз функціонування в Україні системи правової підтримки 
людей з особливими потребами постійно удосконалюється, тим 
самим дозволяє поширити висновок щодо організаційного розподілу 
законодавчої підтримки між Міністерством освіти України, 
Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством праці та 
соціальної політики України, Міністерством у справах сім’ї та 
молоді України, державним Комітетом з фізкультури та спорту. 
Таким чином, в правовому аспекті законодавчо відображення 
гарантії у Законах України щодо задоволення особливих потреб 
людей з особливими можливостями.  

Усю повноту передумов правових, соціально-економічних, 
політичних, особистісних прав і свобод держава регламентує в 
Конституції України. В Законі України «Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в Україні» за ст. 1 держава створює умови для 
реалізації прав нарівні з іншими громадянами, а також забезпечує 
соціальний захист. У сфері освіти захист прав визначено у 
законопроекті «Про освіту осіб з обмеженими можливостями» 
датований 5 листопадом 2015 року. Законом «Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в Україні» за ст. 21 передбачено, «що освітні 
заклади повинні надавати освітні послуги без дискримінації». За 
ст.13 цього Закону визначено, що особи з обмеженими 
можливостями мають право навчатися у масових освітніх закладах. 
[5] 
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Забезпечення гарантій окреслюється принципами захисту прав 
та свобод людей з обмеженими можливостями, які наполягають на 
заохоченні та охороні певного і рівного користування прав усіма 
людьми, не обмежуючи «вразливістю», а також поваги на гідність. 

За захистом своїх прав людина з обмеженими можливостями 
може звернутись до установ, що перебувають в юрисдикції судової 
системи України.  

З точки зору захисту прав людини варто зазначити, що в 
Україні існують спеціалізовані адміністративні суди. Також 
розроблена процедура розгляду скарг у рамках адміністративного 
судочинства. 

Одним із найважливіших інституцій по захисту прав людини є 
Уповноважена особа з прав людини. Важливим державним органом 
є Конституційний Суд України. Залежно від ситуації можна подати 
звернення, керуючись положенням «Про звернення громадян» до 
органів виконавчої влади, до місцевих органів державної влади та 
місцевого самоврядування. 

Отже, питання полягає не стільки в удосконаленні 
законодавчого забезпечення захисту прав людей з обмеженими 
функціональними можливостями, скільки в необхідності пошуку 
шляхів і механізмів поліпшення життя означеної категорії та 
створення умов для їхньої інтеграції в суспільство через безумовне 
виконання положень чинних законодавчих актів. 

Необхідним є усунення фізичних і психологічних бар'єрів у 
соціальному середовищі шляхом створення різноманітних 
соціальних служб, упровадження інноваційних форм і методів 
роботи. Саме у сфері соціальної роботи люди з проблемами в 
розвитку отримують професійну підтримку, захист, допомогу, саме 
тут їм створюються належні умови для соціальної адаптації, 
реабілітації та інтеграції в суспільне життя. При такому підході 
людині з обмеженими можливостями пропонується альтернатива і 
можливість вибору, який вона може зробити самостійно за 
підтримки соціальних служб. Йдеться також про налагодження 
політики, законодавства і програм, що ліквідовуватимуть бар'єри та 
гарантуватимуть здійснення цивільних, культурних, економічних, 
політичних та соціальних прав осіб з обмеженими можливостями. 
Постійний перегляд, переосмислення, занотування та розробка 
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нових договорів з кожним кроком робить все легше й легше життя 
мільйонів людей, які потребують цього найбільше, а саме: люди з 
особливими можливостями. 
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ЖИТТЯ І СМЕРТЬ В ЕПОХУ ГОЛОКОСТУ В УКРАЇНІ 

Вступ. Під час Другої світової війни німецькі нацисти та їхні 
союзники вбили євреїв.  Цю методичну, бюрократичну, організовану 
на державному рівні операцію з переслідування і винищення 
називають Голокостом.  Слово "голокост" - грецького походження, 
воно означає "жертва".  Нацисти, які прийшли до влади в Німеччині 
в січні 1933 і стверджували, що німці - "вища раса", вважали євреїв 
"нижчої" расою, що представляє загрозу так званого Німецького 
расовою суспільству. 

1. У період Голокосту нацисти переслідували також і інші 
групи людей, яких вважали "неповноцінними": циган, людей з 
розумовими та фізичними відхиленнями, деяких слов'ян (поляків, 
росіян та інших).  Комуністи, соціалісти, Свідки Єгови і 
гомосексуалісти, піддавалися гонінням за політичними або 
поведінковим мотивами. 

Більше  чеверті століття це важка тема. Розповіді людей, які 
пережили Голокост в Польщі та Україні, часто вижили лише дивом. 
Для  них організовують  зустрічі зі школярами в Німеччині, 
переводять їх свідоцтва на німецьку мову... В берлінському 
видавництві Metropol вийшла їхня чергова книга. Вона називається 
"Життя і смерть в епоху Голокосту в Україні". Цей збірник свідчень 
уцілілих - майже монографія, з описом десятків гетто, 
географічними картами, хронологічними таблицями. 

Оповідання про знущання, депортації, масові розстріли, голод 
і нестерпним життя в гетто і тим, хто багато знає про це, читати 
важко. 
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Жертвами були не тільки цивільні, а й євреї-
військовополонені: 

останні були відібрані в таборі для військовополонених і 
протягом шести днів, з 28 вересня по 3 жовтня 1941 р., вивозили на 
розстріл у Бабин Яр. 

Колишній військовополонені, допитані в якості свідків після 
звільнення міста, показали: «У таборі по вул. Керосинній вони  
пробув близько 8 днів, спочатку перебували разом з 
військовополоненими та людьми різних національностей – 
українцями, росіянами та ін – всього близько 8 000 чоловік, а через 
два дні їх перевели у відділення цього ж табору, в 

якому перебувало близько 3 тисяч військовополонених і 
цивільних осіб тільки єврейського населення. Перші п'ять днів їжа 
для тих, що перебували в таборі не видавалася, а за останні три дні 
перебування в цьому 

таборі полонені   отримували  один раз близько півлітра так 
званої «баланди» , яка готувалася із  борошна розведеного у воді і 
другий раз – кілька грамів капусти , водою зовсім не постачали. 
Закриті приміщення табору були 

настільки забиті людьми, що в них можна було тільки стояти, 
у багатьох приміщеннях люди задихалися через відсутність повітря. 
З числа єврейського населення багатьох в табір приводили побитими 
до смерті. 

Відсутність живлення, антисанітарний стан в самому таборі, 
грубе оводження з людьми з боку німецьких наглядачів, які били ні 
за що, призводили до того, що у таборі щодня помирало до 5 осіб. З 
28 вересня 1941 р. і до моменту звільнення з табору, всіх 
знаходилися в ньому євреїв у віці до 16 років і понад 35 років що 
дня вантажили на автомашини і вивозили з табору. Незабаром ці ж 
машини поверталися назад в табір без людей, а тільки з одягом, яку 
складали в окремі приміщення. Тому усім, хто перебував 

у таборі стало відомо, що всіх вивозяться на автомашинах 
везуть не на роботу, як це спочатку намагалися пояснити німці, а на 
розстріл. Пізніше ці припущення підтвердилися знову надійшли в 
табір особами, які заявили, що всіх євреїв вивозили з табору в 
«Бабин Яр» і там розстрілювали... З 28 вересня по 3 жовтня 1941 р. з 
табору щодня вивозили німці 10-15 вантажних машин навантажених 
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людьми. За час перебування в таборі, туди щодня прибували нові і 
нові люди партіями по декілька сот чоловік, проте, загальне 

кількість всіх військовополонених до кінця дня залишалося 
майже незмінним, так як стільки ж і зменшувалося .  

Розстрільні команди, які діяли в різних місцях Яру протягом 
що найменше півкілометра , складалися з декількох стрільців, 
озброєних автоматами або пістолетами, двох людей, які заряджали 
магазини та ще кількох осіб, які 

відводили жертви з краю Яру вниз на місце расстрела. 
Офіцери зондеркоманди контролювали діяльність розстрільних 
команд , так  оберштурмфюрер СС Хефнер обидва дні контролював 
діяльність розстрільних команд військ СС. В кінці другого дня він за 
наказом бригадефюрер СС Раша спустився в яр і там виробляв 
добивання ще живих людей . На одному з повоєнних допитів 
Хефнер згадував: «У перший ранок кару в яру Бабин Яр у різних 
місцях яру виробляли рота військ СС батальйону особливого 
призначення і поліцейські з поліцейського полку «Росія-Південь». 
Євреї гуськом підходили до ями,  перші євреї були відведені в яму 
солдатами військ СС.  Полонені  повинні були там стати на коліна і 
притому таким чином, що вони зігнули спину до колін, нахилили 
голову і склали руки. Стрілець ставав за ними і з близької відстані 
виробляв з 

автомата постріл або в потилицю, або в мозочок. Після того як 
перші євреї були розстріляні, в яму один за одним приходили інші 
євреї. Вони повинні були ставати на коліна на порожні місця, 
залишені вже розстріляними, і були розстріляні таким же способом. 
Розстрілювалися цілі родини,  живими не відпускали навіть дітей. 

2.Основне джерело статистичних даних про Катастрофу 
європейського населення  — порівняння передвоєнних переписів 
населення з повоєнними переписами й оцінками. За оцінками 
«Енциклопедії Голокосту» (видана музеєм Яд-Вашем), загинуло до 3 
мільйонів польських євреїв, 1,2 мільйона радянських євреїв 
(енциклопедія призводить роздільну статистику СРСР та країн 
Прибалтики), з них 140 тисяч євреїв Литви та 70 тисяч євреїв Латвії; 
560 тисяч євреїв Угорщини, 280 тисяч — Румунії, 140 тисяч — 
Німеччини, 100 тисяч — Голландії, 80 тисяч євреїв Франції, 80 
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тисяч — Чехії, 70 тисяч — Словаччини, 65 тисяч — Греції, 60 тисяч 
— Югославії. У Білорусії було знищено понад 800 тисяч євреїв. 

Спроба встановити точне число жертв «остаточного рішення» 
пов'язана з надзвичайними труднощами із-за відсутності 
перевірених даних про масштаби геноциду на ряді територій 
(особливо Східної Європи), так і з причини різного визначення 
кордонів держав та поняття «громадянство». 

Навіть при визначенні числа жертв Освенціма, де вівся 
частковий облік в'язнів, називаються різні цифри: чотири мільйони 
(Нюрнберзький процес головних військових злочинців, 1946);[18] 
два-три мільйони (за даними табірних есесівців П. Броада. Ф. і 
Энтресса); 3,8 млн (чехословацькі вчені О. Краус і Е. Кульки); один 
мільйон (Р. Хильберг); два мільйони (Люсі Давидович, М. Гілберт); 
1,1-1,5 млн (Ф. Піпер, Польща); 1,4-1,5 млн. (Р. Уэллерс, США, В. 
Бауер, Ізраїль). 

Тим більше неможливо встановити кількість жертв масових 
страт, охватывавших, поряд з місцевим єврейським населенням, 
безліч жителів-неєвреїв. Заходи секретності, вжиті в ході реалізації 
«остаточного рішення», брак статистичних даних (наприклад, про 
кількість євреїв, загиблих під час втечі з окупованих територій, або 
євреїв-військовополонених, убитих за расовими мотивами), а також 
багаторічне замовчування Катастрофи європейського єврейства в 
СРСР ускладнюють уточнення його загальних масштабів. 

Одним із небагатьох, хто вижив на той час був Яков Капер , і 
ось що він написав зі своїх спогадів : 

«Я підняв голову і озирнувся.  Все тихо.  До межі напружую 
слух, щоб по звуках визначити напрямок кроків охоронців.  Ось 
один з них пройшов біля входу.  Зупинився.  Клацнула запальничка.  
Закурює.  Двоє перемовляються по-німецьки.  Їх голоси чути чітко. 

Ще трохи і ми почнемо.  Я відчував, як періодично на мене 
накочується озноб від страху і нетерпіння.  Що сталося потім, наш 
відчайдушний ривок в ніч, в невідомість читач уже знає по першому 
розділі, з якої починається моє оповідання. 

І ось ми на волі.  Стрілянина, стогони поранених, крики 
охоронців, гавкіт собак.  У темряві ми розгледіли, що з боку 
єврейського кладовища прямо на нас бігли два есесівця.  Я забув 
сказати, що в самому яру перебувала невелика «вахтштубе» 
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(охоронне приміщення).  А вся зондеркоманда розташовувалася в 
двоповерховому будинку колишньої контори цього кладовища.  
Звідти-то на нас - на трималися разом Жору Баженова, Ківу 
Кричевського і мене - мчали назустріч охоронці. 

Я знаходився посередині нашої трійки.  Спочатку автоматна 
черга скосила Баженова, який втік зліва.  Ківа був по зростанню 
значно вищий за мене і впав прямо мені по ноги.  Моя реакція була 
миттєвою: впавши, розпластався на землі і завмер ... І це врятувало 
мені життя.  Гітлерівці, бачачи бездиханні тіла, помчали далі ... 

А я, почекавши трохи, залишаючись лежати, помацав 
товаришів.  Вони були мертві.  Обмацав себе: ні єдиної рани.  
Підвівся, озирнувся по сторонах.  Нікого поблизу не видно.  Побіг 
по яру…» 

Висновок : Найбільша війна XX століття - Другої світової 
(1939-1945 рр.)  Написані тисячі книг.  Вони виходили і до цього дня 
і  виходять в багатьох країнах на різних мовах. 

Перед нами стоїть борг не забувати про ту жорстокість. 
Минуло більше багато років з часу тих страшних подій, але 

кожен і старі й малі повинен знати і шанувати загиблих в ті страшні 
події.  

Генеральна Асамблея ООН проголосила 27 січня, день 
визволення Освенцима, Міжнародним днем пам'яті жертв 
холокоста.Важним моментом в збереженні пам'яті людей голокосту і 
необхідності недопущення подібної трагедії надалі є художнє 
осмислення Голокосту в літературі, кінематографі, музиці, 
образотворчому мистецтві.  Найбільш емоційно ця тема розкрита в 
кіно. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ  
ТА БЕЗПЕКИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНІ 

 ЗАСАДИ ТА СУЧАСНИЙ СТАН 

Людина і природа як частини єдиного цілого взамопов'язані і 
тісно взаємодіють. Але протягом останніх двох століть людина 
почала стрімко втручатися в природні процеси. Це обумовило 
реальну загрозу для навколишнього середовища і різко погіршило 
умови життя людей. Майже до ХVIII ст. людина не завдавала 
природі надто великої шкоди, але з розвитком промисловості, з 
появою численних синтетичних  і мінеральних речовин та 
застосуванням нових технологій стан довкілля докорінно змінився. 
Тепер лише в результаті спалювання паливних ресурсів в атмосферу 
планети щорічно викидається понад 2 млрд тонн двоокису вуглецю 
та понад 150 млн тонн сірчаного газу [1, с.251-252].  

У сучасний період інтеграції України у русло демократичних 
процесів та адаптації законодавства до законодавства Європейського 
Союзу, в період загострення глобальних екологічних проблем, 
істотного значення набуває правове забезпечення конституційних 
прав, серед яких особливе місце займають екологічні права людини. 
Актуальність даного питання, для наших співвітчизників, в значній 
мірі визначається катастрофічним станом довкілля в Україні – факту 
визнаного на рівні вищого законодавчого органу держави - 
Верховної Ради України [2, c. 101]. Сьогодні Україна у всіх 
відношеннях є однією з найбільш екологічно брудних країн світу. 
Багато місцевостей нашої країни знаходяться у зоні екологічно 
небезпечних чинників [3]. 
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Екологічні права громадян – це встановлені та гарантовані 
державою можливості у сфері використання та охорони 
навколишнього природного середовища (довкілля). Вони пов'язані з 
охороною, використанням і відтворенням природних ресурсів, 
забезпеченням екологічної безпеки, запобіганням і ліквідацією 
негативного впливу господарської та іншої діяльності на 
навколишнє природне середовище, збереженням природних 
ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших 
природних комплексів, унікальних територій та природних об'єктів, 
пов'язаних з історико-культурною спадщиною [4]. 

До об'єктів екологічної безпеки традиційно відносять: людину, 
її життя і здоров'я; власність; суспільство з його матеріальними і 
духовними цінностями; державу, функціонування якої покликано 
забезпечити нормальні умови для життєдіяльності громадян [5]. 

Черкашина М. запропонувала такі засади для класифікації 
правових гарантій у сфері екології: 

• за видом природного об'єкта: виділяються правові гарантії, 
які забезпечують правовідносини, що виникають у зв'язку з 
володінням, користуванням чи розпорядженням земельними, 
водними ресурсами, надрами, рослинним та тваринним світом, 
атмосферним повітрям та ін. з урахуванням їх специфічних 
особливостей; 

• за суб'єктом, що наділений певними нравами та обов'язками, 
можна виділити правові гарантії фізичних та юридичних осіб як 
основних суб'єктів, включаючи іноземних фізичних та юридичних 
осіб, а також державу, територіальні громади, громадські та 
релігійні організації; 

• за функціональним призначенням правові гарантії у сфері 
екології доцільно класифікувати па правові гарантії реалізації, 
охорони та захисту екологічних прав та свобод громадян [6, c. 82]. 

З прийняттям Закону України «Про охорону навколишнього 
природного середовища» від 25 червня 1991 року термін «екологічні 
права» вперше був закріплений у законодавстві України. Згідно зі 
ст. 9 цього Закону кожний громадянин має право на: 

• безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне 
середовище; 
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• участь в обговоренні та внесення пропозицій до проектів 
нормативно-правових актів, матеріалів щодо розміщення, 
будівництва і реконструкції об'єктів, які можуть негативно впливати 
на стан навколишнього природного середовища, внесення 
пропозицій до органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, юридичних осіб, що беруть участь в прийнятті 
рішень з цих питань; 

• участь в розробці та здійсненні заходів щодо охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального і 
комплексного використання природних ресурсів; 

• здійснення загального і спеціального використання 
природних ресурсів; 

• об'єднання в громадські природоохоронні формування; 
• вільний доступ до інформації про стан навколишнього 

природного середовища (екологічна інформація) та вільне 
отримання, використання, поширення та зберігання такої 
інформації, за винятком обмежень, встановлених законом; 

• участь у публічних слуханнях або відкритих засіданнях з 
питань впливу запланованої діяльності на навколишнє природне 
середовище на стадіях розміщення, проектування, будівництва і 
реконструкції об'єктів та у проведенні громадської екологічної 
експертизи; 

• одержання екологічної освіти; 
• подання до суду позовів до державних органів, підприємств, 

установ, організацій і громадян про відшкодування шкоди, 
заподіяної їх здоров'ю та майну внаслідок негативного впливу на 
навколишнє природне середовище; 

• оскарження у судовому порядку рішень, дій або 
бездіяльності органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, їх посадових осіб щодо порушення екологічних 
прав громадян у порядку, передбаченому законом [4]. 

Але реальність з правовим забезпеченням екологічної безпеки 
в сучасних умовах на окремих територіях нашої держави є досить 
драматичною [5]. Наприклад, жахлива екологічна ситуація на Сході 
України, що обумовлено бойовими діями в зоні проведення АТО, 
результатами яких є порушення екосистем і природоохоронних 
територій , руйнування екологічно небезпечних промислових 
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об'єктів, погіршення санітарно-гігієнічних показників питних та 
господарсько-побутових водних ресурсів, порушення ландшафтного 
та надрового середовища, загроза радіоактивного забруднення [5]. 

Окрім складних гірничо-геологічних умов на Донбасі, 
утворення гірничих відходів у величезних масштабах було 
викликане методами та технічними засобами видобутку. Через 
нераціональні технічні та організаційні аспекти відходи мали 
високий залишковий вміст вугілля та хімічно-активних мінералів. У 
результаті на земній поверхні опинилися мільйони тонн активних 
речовин, які не були включені і у виробничий процес і почали 
негативно взаємодіяти з навколишнім природним середовищем. В 
результаті діяльності шахт та вуглезабезпечуваних фабрик на 
території Луганської та Донецької областей утворилося 1185 
териконів шламових відстійників, вміст яких  продовжує 
забруднювати навколишнє природне середовище, впливати на стан 
здоров'я людей, що проживають на відповідній території [5].  
Затоплені шахти забруднили шкідливими речовинами ріки, 
водойми, бойові дії змінили в негативну сторону звичайний устрій 
екосистем. 

Крім тяжкого економічного становища на Донбасі, з 603,7 тис. 
км квадратних території України близько 80% належить до зон 
підвищеного ризику виникнення надзвичайних ситуацій. Техногенне 
навантаження на природне середовище у 4-5 разів перевищує 
аналогічний показник для розвинутих держав [7]. 

Це і аномальне маловоддя в річках України; вирубування лісів 
на Закарпатті; лісові пожежі на Поліссі та приховування інформації 
про них; незаконний видобуток бурштину як порушення права 
виключної власності українського народу; вимирання зникаючих 
видів тварин і рослин та інші екологічні катастрофи, що є проявами 
порушення екологічних прав та свобод громадян України, частково 
або повністю спричинені діями або ж бездіяльністю органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування [8]. 

У Основних засадах (стратегії) державної екологічної 
політики України на період до 2020 р. було визначено її стратегічні 
цілі, які полягають у поліпшенні екологічної ситуації та підвищенні 
екологічної безпеки, зменшенні антропогенного впливу на довкілля, 
досягненні безпечного для здоров’я людини стану навколишнього 
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природного середовища, інтеграції екологічної політики до усіх 
сфер діяльності та вдосконаленні системи інтегрованого 
екологічного управління, припиненні втрат біологічного та 
ландшафтного різноманіття і формуванні екологічної мережі, 
забезпеченні екологічно збалансованого природокористування, 
підвищенні рівня суспільної екологічної свідомості [8]. Проте аналіз 
вищезазначеного документу, показав, що на превеликий жаль  
реалізація його цілей на практиці є дуже низькою. 

Поширення екологічного ризику природно-техногенного 
характеру обумовило прискорений розвиток спеціального 
законодавства, спрямованого на регулювання відносин щодо захисту 
права на особисту екологічну безпеку внутрішнього та зовнішнього 
спрямування. До таких законодавчих актів доцільно віднести Закон 
України «Про захист населення і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру» від 8 червня 2000 
року; Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючих 
випромінювань» від 14 січня 1998 року (із наступними змінами та 
доповненнями); Закон України «Про захист прав споживачів» від 12 
травня 1991 року  та прийняті на його розвиток: Закон України «Про 
якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини» від 
23 грудня 1997 року, Закон України «Про вилучення з обігу, 
переробку, утилізацію, знищення або подальше використання 
неякісної та небезпечної продукції» від 14 січня 2000 року  та ін. [9]. 

Екологічне право громадян та безпека навколишнього 
середовища забезпечуються спеціалізованим екологічним 
законодавством  [10]: Земельним (2001), Лісовим (2006), Водним 
(1995) Кодексами, Кодексом України про надра (1994), низкою 
ресурсних Законів України: «Про охорону навколишнього 
природного середовища» (1991), «Про природно-заповідний фонд 
України»(1992), «Про екологічну експертизу» (1995), «Про 
рослинний світ» (1999), «Про тваринний світ» (2001), «Про охорону 
земель» (2003), «Про екомережу» (2004), «Про доступ до публічної 
інформації» (2011) та ін. 

Слід зауважити, що в українському законодавстві не міститься 
визначення поняття захисту екологічних прав громадян. 
Зазначається лише, що порушені права громадян у галузі охорони 
навколишнього природного середовища можуть бути поновлені, а їх 
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захист здійснюється в судовому порядку відповідно до 
законодавства України (ст. 11 Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища»). Тобто Закон визначає 
порядок та засоби захисту порушених прав. Отже, захист 
екологічних прав громадян доцільно розглядати як сукупність 
юридичних заходів, що спрямовані на припинення порушення таких 
прав, усунення перепон у їх реалізації, відновлення порушених прав 
[2, с. 101]. 

Отже, основними напрямками нового політичного курсу 
України має стати реформування законодавства, що регулює захист 
навколишнього середовища та забезпечення прав громадян України 
задля уникнення екологічної катастрофи в подальшому [8]. 

Таким чином, узагальнення отриманих нами результатів 
дозволяє стверджувати, що на сьогоднішній день в Україні створена 
основа екологічного законодавства. Однак існує дуже багато 
порушень і екологічних проблем, вирішення яких є на дуже 
низькому рівні. Тому сучасний стан забезпечення екологічних прав 
та безпеки громадян України є незадовільним, особливо порівняно з 
іншими європейськими державами та потребує в удосконаленні 
законодавчої системи. 
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П’ЄДЕСТАЛ  БЕЗСМЕРТЯ 

«Лише сильним дано право на безсмертя…» 
Олександр Довженко 

 
Ми, підростаюче покоління ХХІ ст., серед буденності завжди 

шукаємо героїчне. Нам потрібні ідеали, сильні, цікаві особистості, 
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на яких ми могли б рівнятися. Історична пам'ять – це пам'ять тих, 
хто живе нині, про тих, хто пішов, залишивши слід в історії своєї 
Батьківщини. Чи треба цим займатися? І чи потрібно це взагалі 
комусь сьогодні? З цим питанням я звернулась до себе і своїх 
ровесників (учнів 10 класу) і отримала такі відповіді: 

� необхідно, бо це цікаво; 
� треба, бо молодій людині потрібен яскравий приклад, 

можливо навіть героїчний;  
Я вважаю, що тема роботи на сьогодні є досить цікава та 

актуальна.  
У рамках цієї роботи ми вирішили дослідити життя та бойовий 

шлях учасника Другої світової війни, мого прадіда – Красницького 
Андрія Івановича. 

Основні завдання роботи: 
� організувати і провести дослідницьку роботу з пошуків 

матеріалів про людину, ім’я якої стало для нашої родини гордістю.  
� на прикладі історії життя свого прадіда, викликати інтерес 

у підростаючого покоління до історії своєї країни.  
Війна… страшне слово… Страшніше, ніж смерть, тому що 

смерть –  неминуче природне явище, а війна – страхіття, викликане 
злою волею інших людей. Це не просто – говорити про війну, що 
йде по землі, що перевіряє кожного на міцність: чи встоїть, чи 
витримає, чи захистить Вітчизну? Але набагато складніше – 
говорити про людину, яка протистоїть цій війні [1]. 

Друга світова війна не обійшли стороною мою родину, 
оскільки мій прадід – Красницький Андрій Іванович – учасник 
найжорстокіщої війни в історії людства.  

Що далі в минуле відходять роки страшного лихоліття, тим 
ясніше стає видно, якою дорогою ціною дісталися Пермога нашому 
народу. Вона змінила долі багатьох людей. З її трагічних подій  
почалося доросле життя наших захисників. 

Красницький Андрій Іванович народився 15 вересня 1924 року 
в селищі Велика Лепетиха Херсонської області (див. Додаток А). У 
родині був найстаршим, крім нього було ще два брати й сестра. 

Ріс звичайним хлопчиськом, але часи були непрості: 
колективізація, голодомор 1932- 1933 роки. Життя вимагало 
дорослішати дуже швидко. Від голоду почав пухнути батько. Андрій 
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пішов працювати на елеватор, щоб принести додому хоча б з 
десяток зернят, які разом з лушпинням, що давали в їдальні тим, у 
кого було багато дітей, врятували родині життя. 

Після голодомору нова біда – 1 вересня 1939 р. почалася Друга 
світова війна! Батько Іван Охрімович пішов на фронт, за старшого 
залишився Андрій. Німці окупували рідне селище 16 вересня 1941 
року. Загарбники розселилися в хатах селян. Світлицю родини 
Красницьких зайняли німці, сім’я жила у другій половині будинку. 
Меншого брата взяли працювати в німецьку комендатуру: носити 
воду, палити грубку… 

Син Красницького А.І. Олександр Андрійович з розповідей 
батька пам’ятає: «У жовтні 1942 року молодь почали забирати в 
Німеччину. Батька теж відправили до замку Фальц – Фейнів на 
правому березі Дніпра, де збирали юнаків та дівчат, яких готували 
до відправки на роботу на чужину (див. Додаток Б). Тримали в 
жахливих умовах. Перший раз батьку вдалося втекти. Через деякий 
час забрали вдруге, але він врятувався. Сказав німцям, що працює в 
комендатурі, назвав прізвище, ім’я не запитали, його брат Іван у цей 
день захворів і не був на роботі, батька й відпустили. Утретє таки 
завантажили й відправили в далеку чужу країну. Шлях був довгий. 
Їжі практично не давали, вантажні вагони були переповнені. Він 
увесь час думав про втечу, і це таки сталося. На Львівщині, на 
кордоні з Польщею, коли потяг стишив хід, він вистрибнув з другом 
Андрієм. Вони жили на одній вулиці, разом парубкували. Скотилися 
насипом і почали пробиратися лісом. Довго блукали навмання, їли 
все, що попадало під руку. Сили їх покидали, йти не було мочі. Так, 
практично, непритомних їх знайшла жіночка, яка пасла в лісі 
корову. Покликала на допомогу і привели хлопців до села. Друг 
Андрій залишився жити в одних господарів, а тато у цієї ж жінки.  
Допомагали по господарству. Час летів, але місцеві помітили, що 
хлопці не ходять до церкви, почали цікавитися: хто вони і звідки. 
Господар порадив їм пробиратися до рідних місць. Шлях був тяжкий 
і небезпечний: втратив друга, але не падав духом, пробирався 
вперед. Довго блукав лісами, тримаючи напрям на схід. І сам не 
зрозумів як, але перейшов лінію фронту. Митарства закінчилися: 
вступив до лав Червоної армії (див. Додаток В). Дуже переживав, що 
не повірять у його версію, не візьмуть в армію. А його таки взяли в 
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розвідку, бо якраз загинув кулеметник, другий номер, а батько за час 
поневірянь швидко подорослішав і виглядав старше своїх років, тоді 
й був призначений на його місце. Під час однієї розвідки був убитий 
перший номер і він автоматично став першим і так до кінця війни» 
[2].  

Лютий 1943 року став початком військового життя, у квітні 
прийняв військову присягу, у червні  був зарахований у 155 піший 
полк, до 1 батальйону, 2 роти 2 номером кулемету РКД. 

Довгим та тернистим був бойовий шлях червоноармійця 
Красницького Андрія Івановича. Він пройшов його з 15 березня 
1943 року - 12 березня 1947 у складі 155 Піхотного полку 1 
батальйону, 2 роти кулеметник РКД, рядовий (червень 1943р.), 8 
Запасного кавалерійського полку 3 батальйон кулеметник, 220 
кавалерійського Дебреценського полку, 1 батальйону (див. Додаток 
Г).  Брав участь у 2 операціях 1944 року, в результаті яких звільнили 
значну частину Правобережної України, а далі в серпні – участь в 
Яссько - Кишинівській операції, в жовтні – Дебреценська операція, а 
потім здійснили Будапештську операцію, звільняли Відень та 
Угорщину, вели бої проти німецько-фашистських загарбників на 
території Чехословаччини і східних районах Австрії, звільняли землі 
Молдови, очищали від фашистської навали польські та 
чехословацькі землі, завдавали рішучих ударів по гітлерівській армії 
(див. Додаток Ґ). Більшість солдатів брали участь лише у певних 
етапах бойових дій, тож навряд чи уявляли повну картину бойового 
марафону дивізії.  

Зі спогадів онука Красницького А.І. Щекатунова Андрія 
Анатолійовича: «У дідуся Андрія була своя воєнна дорога. Після 
поранення-кантузії в серпні 1943 року перебував у госпіталі. 
Практично поряд розірвався снаряд, осколками поранило в  голову 
біля лівого вуха  і осколок пройшов біля серця. Молодий організм 
переборов недугу. Про поранення нагадували шрами, практично 
перестав чути на ліве вухо та ще пасмо сивого волосся. Після 
госпіталю отримав 10 діб відпустки, але не скористався нею, бо 
дуже не хотілося відставати від своїх та швидше вигнати ворога з 
рідної землі» [3].     

Уже наприкінці вересня 1943 року  Червона армія 
контролювала 700 км лівого берега Дніпра, почалося форсування  
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радянськими військами. Андрій Красницький брав участь у 
визволенні цієї території. Його частини зводили понтонну переправу 
через Дніпро. Роботу не зупиняли ні на хвилину, незважаючи на 
щільні розриви снарядів, мін, авіабомб, від яких раз по раз обдавало  
снігом, перемішаним із землею.  

З кінця січня - лютого 1944 року війська Першого і  Другого 
фронтів розпочали й успішно завершили Корсунь-Шевченківську 
операцію з ліквідації одинадцяти німецьких дивізій, що потрапили в 
оточення, а в серпні  у взаємодії з Третім Українським фронтом 
брали участь у здійсненні Яссько- Кишинівської наступальної 
операції: остаточне визволення Молдовії і виведення з війни Румунії 
[4, с. 404]. 

Визволивши рідну землю, наша армія пішла визволяти народи 
Європи від коричневої чуми - фашизму. Позаду лишилася Румунія. 
Ось уже Угорщина. Тут точилися особливо жорстокі бої. Фашисти, 
сконцентрувавши в районі озера Балатон великі мотомеханізовані і 
танкові сили, намагалися за будь - яку ціну прорвати фронт і взяти 
реванш за всі невдачі в попередніх боях. Який героїзм, витримку, 
волю до перемоги виявили тут радянські воїни! 

Боротьба йшла за кожну вулицю, будинок, навіть дерево та 
інші об’єкти, які могли стати захистом від рою ворожих куль. 
Унаслідок Дебреценської операції (06 - 28.10.1944 р.), у якій 
прадідусь  брав участь, полк став називатися 220 Дебреценським. А 
потім жорстокі бої в напрямку Барачка, під час яких «Красницький 
А.І. сміливо контратакував супротивника в районі кладовища, 
першим увірвався в його розташування, заскочив в один із крайніх 
віддалених будинків, убив 31 німця, своїм несподіваним кулеметним 
вогнем поставив супротивника в замішання, який,  побоюючись 
оточення,  став у паніці кидати свої позиції» [5]. Прадідусь  отримав 
медаль «За відвагу» (див. Додаток Д). 

Часу на роздуми не було, швидко треба приймати рішення, 
щоб виконати бойове завдання, оволодіти нафтоносним районом 
Надьканижа, який працював на боєздатні підприємства Рейха. 
Фашисти відкрили ураганний вогонь з усіх видів зброї, серед цього 
гармидеру прадід помітив групу німецьких автоматників, 
зорієнтувавшись з своїм другим номером, несподівано відкрили 
вогонь з того боку, з якого ті не очікували удару, заставили ворога 
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кинути позиції. Співвідношення сил було на користь ворога, але 
наші відважні воїни витримали шквальний вогонь, не відступили ні 
на крок. Участь в операції «Сад пряностей» у районі озера Балатон 
м. Акараттья принесла прадідусеві ще одну нагороду (див. Додаток 
Е та Додаток Є). 

Перемогу  зустрів у Відні. На рідну українську землю 
прадідусь ступив у березні 1946 року, приїхав у відпустку. Але серед 
рідних не побачив брата Івана. Молоде життя відлетіло журавлиним 
ключем у вирій війни. Демобілізувався фронтовик у березні 1947 
року після закінчення строкової служби , яку проходив у 
Прикарпатському військовому окрузі. 

 Повернувся в рідну Верхню Лепетиху, потім вирушив з 
групою комсомольців піднімати Донбас,  закінчив вечірню школу,  
курси механіків, технікум у Донецьку і працював на шахті - 2 
Луганського шахтоуправління горним майстром, начальником 
дільниці РВД. 

Андрій Іванович удостоєний високих військових і мирних 
нагород — орден «Слави третього ступеня», який не отримав, хоча 
про це було написано в девізійній газеті;  медалями «За відвагу», «За 
бойові заслуги», Довідка про відмінні дії під час взяття Будапешта 
та міста Надьконижа (наказ № 277 від 13 лютого, № 327 від 02 
квітня 1945 рр.), «За взяття Будапешта», «За перемогу над 
Німеччиною в 1941-1945 рр.», ювілейні нагороди, орден Вітчизняної 
війни I ступеня, за високі здобутки у праці – медаль «Ветеран 
праці».    

 Донька Красницького А.І. Щекатунова Наталія Андріївна 
пригадує: «Батько завжди був бажаним і званим гостем у навчально-
виховних закладах, на різноманітних заходах (вечори, збори, 
мітинги тощо), де спілкувався з дітьми і молоддю, розповідав їм про 
страхи війни й подвиги радянських солдат, земляків, закликав 
берегти мир, любити Батьківщину і трудитись на її благо, сумлінно 
виконувати свій громадянський обов’язок. Величезну увагу він 
приділяв краєзнавчим дослідженням і неодноразово наголошував: 
«Чим більше ти дізнаєшся про місце, де народився, тим міцніше до 
нього прикипаєш душею», закликав подорожувати Україною, 
вивчати її історію, ще перетворити рідні місця у квітучий сад. Свою 
останню життєву сторінку він перегорнув 14 березня 1994 року» [6].   
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Ось так дійшов кінця земний шлях відважного воїна, 
невтомного трударя, щирого патріота, свідомого громадянина і 
просто хорошої людини – Андрія Івановича Красницького, який із 
доблестю прожив відведений Богом вік і доблесть цю заповідав у 
спадок своїй великій родині.  Людина своїми діяннями прокладає 
собі  дорогу в безсмертя. Життя і пам’ять мають один корінь –  
вічність. 

Хай живі пам’ятають і нащадки нехай зрозуміють, 
Що в боях загартовував правду сувору солдат. 
І каліцтва…, і смертельні рани на виліт, 
І могили…, де мільони полеглих лежать. 
С.Гудзенко 
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