
Міністерство освіти і науки України 
Національний університет водного господарства  

та природокористування 
Кафедра державного управління  
та місцевого самоврядування 

 
 
 
 
 
 

СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА 
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 
збірник наукових праць 

Випуск 2, 2014 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рівне – 2014 



  Зміст		випуску	
 

Стратегія	і	тактика	державного	управління																												3	 №	2,	2014	р. 

Зміст випуску 
ТЕОРЕТИКО‐
МЕТОДО‐
ЛОГІЧНІ 
АСПЕКТИ 
ДЕРЖАВ‐
НОГО 
УПРАВЛІННЯ 

Драган І.О. 
Формування  нових  управлінських  підходів  до  взаємодії  суб’єктів  природо‐
ресурсних відносин….…………………………………………………………………………………  7 
Кальниш Ю. Г. 
Тенденції сучасного конституційного процесу: виклики для України…………………….  13 
Коваленко М. М. 
Богословська спадщина та державне управління: закономірність синтезу …………. 17 
Пархоменко‐Куцевіл О. І.
Сучасні  кадрові  технології  в  системі  державної  служби  України:  теоретико‐
методологічні засади …………………………………………………………………………………  24 
Римар М. В., Ватаманюк‐Зелінська У. З.
Нова  економічна  модель  розвитку  України  в  аспекті  формування 
інтеграційних об'єднань у машинобудівному комплексі …………………………..  31 
Романенко Є. О. 
Шляхи  вдосконалення  державної  інформаційної  політики  України  та 
державної комунікативної політики: дихотомія проблеми …...………………… 36 
Акімова Л. М. 
Теоретико‐методологічне  обґрунтування  аспектів  державного  регулювання 
ринку фінансових послуг …………………………………………………………………………...  44 
Антонова С. Є., Вострікова Н. В.
Інформаційно‐аналітична підтримка прийняття управлінських рішень при 
державному управлінні водогосподарським комплексом України……………  49 
Лещенко С. І., Зелений В. М.

Удосконалення державного регулювання інноваційної діяльності в Україні………… 56 
Корбутяк В. І., Герасимчук І. В.
Необхідність  розробки  та  основні  засади  новітньої  концепції  реформи 
медицини в Україні ……………………………………………………………………………………  61 
Павлов В. І., Ляхович О. О.
Державне  регулювання  проектами  державно‐приватного  партнерства  в 
науково‐інноваційній сфері України ….……………………………………………………….. 67 

   

ПРИКЛАДНІ 
АСПЕКТИ 
ДЕРЖАВ‐
НОГО 
УПРАВЛІННЯ 

Акімов О. О. 
Психологічні  складові  процесу  підготовки  фахівців  в  галузі  знань  «державне 
управління» до міжкультурної комунікації ………………………………………………….  74 
Алейнікова О. В. 
Управлінський аспект стійкого розвитку самоорганізованої бізнес‐системи ….  81 
Бондарчук Н. В.  
Соціальні  пріоритети  при  формуванні  державної  політики  розвитку 
інноваційного потенціалу України ……………………………………………………………..  86 
Шпак Ю. В. 
Формування  системи  продовольчої  безпеки  в  Україні  в  умовах  глобалізації 
ринків………………………………………………………………………………………………………………  91 
Сазонець І. Л., Маланчук Л. О. 
Економіко‐екологічні    механізми  державного  регулювання  мінерально‐
сировинних ресурсів …………………………………………………………………………………….  98 



  Зміст		випуску	
 

Стратегія	і	тактика	державного	управління																												4	 №	2,	2014	р. 

Федина К. М. 
Пріоритетні напрямки реалізації енергозбереження в регіоні……………………  103 

  Цимбаюк В. І., Циганюк М. В.
Теоретико‐правові  аспекти  організації  судово‐бухгалтерської 
експертизи…………………………………………………………………………………………………….. 107 
Шанюк В. І. 
Діаріуш  і  розвиток  української  журналістики ………………………………………….. 110 
Ярощук В. Г. 
Принцип екологічної безпеки у водному праві України …………………………….  116 
Галкін І. Г., Іщенко О. М. 
Особливості  кваліфікації  злочинів  при  юридичній  та  фактичній 
помилці………………………………………………………………………………………………………….  122 
Вовк Ю. Є. 
Місце  та  роль  уряду  в  системі  вищих  органів  державної  влади  і 
управління в період  директорії української народної республіки……………..  126 
Мельничук Ю. І. 
Морально‐етичні принципи медіації в Україні…………………………………………….  131 
Водоп’ян Т. В. 
Окремі  проблеми  вирішення  справ  про  визнання  недійсними 
правочинів, укладених адієздатною особою ………………………………………………  135 
Сидорук В. Й. 
Слово, що кликало до бою …………………………………………………………………………..  139 
Луцюк П. О., Самороков В. О. 
Розвиток адвокатури як один зі  шляхів   демократизації суспільства ……….  144 

     

ЗАРУБІЖ‐
НИЙ ДОСВІД 
ДЕРЖАВ‐
НОГО 
УПРАВЛІННЯ 

Tomasz Wołowiec, Sylwia Ćmiel

Konsekwencje  prawne norm  zadłużenia  jednostek  amorządu  terytorialnego 
według przepisów ustawy o finansach publicznych………..……………………………….  149 
Іванюта П. В. 
Роль  держави  в  регулюванні  ринкових  відносин  з  врахуванням 
зарубіжного досвіду …………………………………………………………………………………….. 159 
Малиновська О. А. 
Європейський досвід інтеграції іммігрантів і уроки для  України ………………  164 
Петроє О. М. 
Євро‐інтеграційні  пріоритети  розвитку  системи  соціального  діалогу  в 
Україні …………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
174 

   
Вимоги до оформлення статей……………………………………………………………………  181 

 



  Contents	of	the	issue	
 

The	Strategy	and	Tactics	of	Public	Administration																															5	 №	2,	2014	р. 

Contents of this issue 
THE 
THEORETICAL 
AND METHO‐
DOLOGICAL 
ASPECTS OF 
PUBLIC 
ADMINISTRATION 

Dragan I. 
Formation of new administrative approaches to interaction subjects of natural 
resource relations ……………………………………………………………………………….……  7 
Kal’nysh Y.  
Trends in modern constitutional process: challenges for Ukraine ……………………..     13 
Kovalenko M. 
Theological heritage and governance: synthesis pattern ………………………………….. 17 
Parhomenko‐Kutsevil O. 
The мodern technology personnel in the civil service of Ukraine: theoretical and 
methodological aspects …………………………………………………………………………….  24 
Rymar M., Vatamanyuk‐Zielinska U. 
New  economic  model  of  Ukraine  concerning  the  establishment  of 
integration associations in mechanical engineering ………………………………. 31 
Romanenko E.   
Ways  to  improve  public  policy  information  and  Ukraine  state 
communications policy: the dichotomy problems …………………………………  36 
Akimovа L. 
Theoretical and practical bases of the state regulation of financial services ………  44 
Antonov S., Vostrikova N. 
Information  and  analytical  support  of managerial  decision making  at 
the public administration of Ukrainian water complex ………………………….  49 
Leshchenko S., Zelenuy V.  
Improving the regulation of innovation in Ukraine ………………………………………..  56 
Korbutyak V., Gerasymchuk T. 
The need for development and the basic principles of the new concept 
of reform of medicine in Ukraine ..…………………….………………………………….. 61 
Pavlov V., Liakhovich O. 
State  regulation  of  public‐private  partnerships  in  research  and 
innovation field of Ukraine ……………………………………………………………………  67 

   
 

THE PRACTICAL 
ASPECTS OF 
PUBLIC 
ADMINISTRATION 

Akimov O.   
Psychological  components  of  training  in  knowledge  "governance"  to 
intercultural communication ………………………….……………………………………….  74 
Aleynikova O. 
Management  aspects  sustainable  development  of  self‐organizing 
business ………………………………………………………………………………………………………  81 
Bondarchuk N. V.  
Social priorities  in  the  formation  of  public policy  innovative  potential 
Ukraine ………………………………………………………………………………………………….  86 
Shpak Yu. 
Formation of food security in Ukraine in globalizing markets ………………….  91 
Sazonets I., Malanchuk L. 
Economic and environmental state regulation of mineral resources ………

 
98 



The	Strategy	and	Tactics	of	Public	Administration																															6	 №	2,	2014	р. 
 

Fedina K. 
Priority directions in realization of regional energy saving ………………………  103 

  Tsymbaliuk V., Tsyhanyuk M.

Theoretical and legal aspects of forensic accounting……………………………..  107 
  Shanyuk V. 

Diariush and development of Ukrainian journalism……………………………….  110 
  Yaroshchuk V. 

Principle of ecological security of water law in Ukraine………………………….  116 
  Galkin I., Ischenko A. 

Features of qualification of crimes attached to legal and actual errors….  122 
  Vovk Yu., 

Place  and  role  of  government  in  the  higher  of  government  and 
administration during the Ukrainian people's republic directory…………..  126 

  Melnychuk Y. 
Moral and ethical principles of mediation in Ukraine…………………………….  131 

  Vodop'yan T.,  
Some problems for handling a case for annulment transactions entered 
concluded incapacitated person…………………………………………………………….  135 

  Sidoruk W. 
A word calling in fight…………………………………………………………………………….  139 

  Lutsyuk P., Samorokov V., 
Development  of  the  employment  as  one  of  the  ways  of  the 
democratization of society…………………………………………………………………….  144 

   
THE FOREIGN 
GOVERNMENT 
EXPERIENCE OF 
PUBLIC 
ADMINISTRATION 

Thomas Wołowiec, Sylwia Ćmiel  
Legal consequences of the standards of local government debt in a case 
of the act on public finance .………………………………………………………………….  149 
Ivaniuta P. 
The  state's  role  in  the  regulation  of  the market  and  with  regard  to 
foreign experience …………..………………………………………………………………………  159 
Malynovska О. 
European  experience  of  integration  of  immigrants  and  lessons  for 
Ukraine …………………………………………………………………………………………………  164 
Petroye A. M.,  
Euro‐integration priorities of development system the social dialogue in 
Ukraine …………………………………………………………………………………………………. 

 
 
174 

   
Requirements for Authors…………………………………………………………………….  181 

 



Прикладні	аспекти	державного	управління	
 

Стратегія і тактика державного управління                                                                                                     № 2, 2014  144

союзницьку вірність Радянському Союзу», який дав 
їм зброю для боротьби із спільним ворогом, 

З  палкою  промовою  на  мітингу  виступила 
голова правління СПП    В.Василевська. «Солдати! ‐ 
звернулась  вона до  присутніх.  ‐  Сьогодні  ви даєте 
урочисту  клятву  Вітчизні,  польській  землі  і 
польському  народові,  який  там,  далеко,  чекає 
ваших гвинтівок, ваших дій. Я вірю, що незабаром 
наш прапор,  який майорить  сьогодні  над  першою 
дивізією,  підніметься  інад  вільною  воскреслою 
Польщею». 

До середини серпня 1943 року 1 піхотна дивізія 
імені  Т.  Костюшка  стала  повністю  організованою 
тактичною одиницею. Солдати оволоділи сучасною 
зброєю,  найновішими  принципами  ведення  бою, 
що  базувалися  на  досвіді  регулярних  військ 
антигівтлерівської каоліції. 

 

Висновок 
Таким  чином,  завдяки  пресі    та  організаційно‐

політичній  діяльності  польських  патріотів 
закладались    структурні  основи  нової  польської 
арімйї.  А попереду ще були кровопролитні бой  за 
визволення Варшави та штурм Берліна. 

Зрозуміло,  що  польська  журналістика  певною 
мірою  знаходилась  у  ідеологічних  рамках,  за 
визначенням Р.Хариса « борючись зп виживання в 
умовах  гри  без  правил»[8]  і  вела  інформаційні 
війни з опонентами – лондонським емігрантським 
урядом,  гебелівською  пропагандою,  засуджувала 
злочини  фашизму.  Разом  із  тим  утверджувались 
принципи патріотизму та ідеї нової Польщі. 
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DEVELOPMENT OF THE EMPLOYMENT AS ONE OF THE WAYS OF THE DEMOCRATIZATION OF SOCIETY  
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

У статті досліджуються питання ролі і місця інституту адвокатури в правозахисній системі України. Паралельно, 
авторка піднімає проблемні питання діяльності органів адвокатури та напрямки їх реформування. 

 
В  статье  исследуются  вопросы  роли  и  места  института  адвокатуры  в  правозащитной  системе  Украины. 

Параллельно,  автор  поднимает  проблемные  вопросы  деятельности  органов  адвокатуры  и  направления  их 
реформирования. 

 
The article deals with  the question of  the  role and place of  the  legal profession  in Ukraine human  rights system.  In 

parallel, the author raises problematic issues of the legal profession and direction of reform. 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
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Постановка проблеми 
Роль    та  значення    адвокатури  в  житті 

суспільства неможна переоцінити т. я. адвокатська 
діяльність  спрямована  на  забезпечення  реалізації 
прав,свобод  і  законних  інтересів  клієнта, 
недопущення  їх  порушень,а  також  на  сприяння  їх 
відновленню в разі порушення. 

З  огляду  на  статтю  2  Закону  України  «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5.07.2012 
року,  №  5076‐У1,  адвокатура  України  це 
недержавний інститут, який забезпечує здійснення 
захисту,  представництва  та  надання  інших  видів 
правової допомоги на професійній основі, а також 
самостійно вирішує питання організації і діяльності 
адвокатури  в  порядку,  встановленому  цим 
Законом [4]. 

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій 

До питання поняття і системи прав людини та їх 
захисту  і  забезпечення  зверталися  у  своїх  працях 
сучасні українські вчені у галузі теорії прав людини: 
В.  Бабкін,  С.  Бобровник,  М.  Гуренко‐Вайцман,  А. 
Колодій, В. Копєйчиков, П. Рабінович, О. Скакун, В. 
Шаповал  та  інші,  проте,  у  зв‘язку  із  змінами  в 
чинне  законодавство,  що  регулює  відносини  у 
правозахисній  сфері  актуальність  подібних 
досліджень не зменшується. 

 
Виклад основного матеріалу 

Адвокатська  діяльність  багатогранна. 
Розглянемо  один    її  аспект,  а  саме  –  реалізація 
права на захист у кримінальному провадженні. 

Якщо  особу  підозрюють  або  обвинувачують  у 
вчиненні  злочину,  вона має право на  захист,  який 
зокрема  полягає  у  наданні  можливості 
користуватися  правовою  допомогою  захисника.  У 
випадках,  передбачених  Кримінальним 
процесуальним кодексом (   далі ‐ КПК) та Законом 
України         «  Про  безоплатну  правову  допомогу » 
від  02.06.2011  р.(  далі  –  Закон),  підозрюваному, 
обвинуваченому  правова  допомога  надається 
безоплатно за рахунок держави.[2,3] 

Згідно статті 42 КПК України  стороною захисту є 
підозрювана  особа  ,  якій  у  порядку, 
передбаченому  цим  Кодексом  ,  повідомлено  про 
підозру. 

Стороною  захисту  є  також  обвинувачений 
(підсудний) ‐ тобто особа, обвинувальний акт щодо 
якої переданий до суду в порядку, передбаченому 
цим  Кодексом.[3] 

Іншим  учасникам  кримінального  провадження  
‐  потерпілому,  його  представнику  та  законному 
представнику  ,  цивільному  позивачу  ,  його 
представнику  та  законному  представнику  , 
цивільному  відповідачу  та  його  представнику  , 
заявнику  , свідку  , понятим та  іншим – безоплатна 
правова допомога не надається. 

Підозрюваний, обвинувачений має право: 
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1)  знати,  у  вчиненні  якого  кримінального 
правопорушення його підозрюють, обвинувачують; 

2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої 
права,  передбачені  КПК,  а  також  отримати  їх 
роз’яснення; 

3) на першу вимогу мати захисника і побачення 
з ним до першого допиту з дотриманням умов, що 
забезпечують  конфіденційність  спілкування,  а 
також після першого допиту ‐ мати такі побачення 
без обмеження  їх кількості й  тривалості; на участь 
захисника  у  проведенні  допиту  та  інших 
процесуальних  дій;  на  відмову  від  захисника  в 
будь‐який момент кримінального провадження; на 
отримання  правової  допомоги  захисника  за 
рахунок  держави  у  випадках,  передбачених  КПК 
та\або  законом,  що  регулює  надання  безоплатної 
правової  допомоги,  в  тому  числі  у  зв’язку  з 
відсутністю коштів на її оплату; 

4)  не  говорити  нічого  з  приводу  підозри  проти 
нього,  обвинувачення  або  у  будь‐який  момент 
відмовитися відповідати на запитання; 

5)  давати  пояснення,  показання  з  приводу 
підозри,  обвинувачення  чи  в  будь‐який  момент 
відмовитися їх давати; 

6)  вимагати  перевірки  обґрунтованості 
затримання; 

7)  у  разі  затримання  або  застосування 
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 
‐  на  негайне  повідомлення  членів  сім’ї,  близьких 
родичів чи інших осіб про затримання і місце свого 
перебування згідно з положеннями КПК; 

8)  збирати  і  подавати  слідчому,  прокурору, 
слідчому судді докази; 

9) брати участь у проведенні процесуальних дій; 
10)  під  час  проведення  процесуальних  дій 

ставити  запитання,  подавати  свої  зауваження  та 
заперечення  щодо  порядку  проведення  дій,  які 
заносяться до протоколу; 

11)  застосовувати  з  додержанням  вимог  КПК 
технічні засоби при проведенні процесуальних дій, 
в яких він бере участь. Слідчий, прокурор,  слідчий 
суддя,  суд  мають  право  заборонити 
застосовування  технічних  засобів  при  проведенні 
окремої  процесуальної  дії  чи  на  певній  стадії 
кримінального  провадження  з  метою 
нерозголошення відомостей, які містять таємницю, 
що охороняється законом, чи стосуються інтимного 
життя особи, про що виноситься (постановляється) 
вмотивована постанова (ухвала); 

12)  заявляти  клопотання  про  проведення 
процесуальних  дій,  про  забезпечення  безпеки 
щодо  себе,  членів  своєї  сім’ї,  близьких  родичів, 
майна, житла тощо; 

13) заявляти відводи; 
14) ознайомлюватися з матеріалами досудового 

розслідування    та  вимагати  відкриття  матеріалів 
згідно з КПК ; 

15) одержувати копії процесуальних документів 
та письмові повідомлення; 

16)  оскаржувати  рішення,  дії  та  бездіяльність 
слідчого,  прокурора,  слідчого  судді  в  порядку, 
передбаченому КПК; 

17)  вимагати  відшкодування  шкоди,  завданої 
незаконними  рішеннями,  діями  чи  бездіяльністю 
органу,  що  здійснює  оперативно‐розшукову 
діяльність,  досудове  розслідування,  прокуратури 
або суду, в порядку, визначеному законом, а також 
відновлення  репутації,  якщо  підозра, 
обвинувачення не підтвердилися; 

18)  користуватися  рідною  мовою,  отримувати 
копії процесуальних документів рідною або іншою 
мовою,  якою  він  володіє,  та  в  разі  необхідності 
користуватися  послугами  перекладача  за  рахунок 
держави.(ст.42 КПК) 

Підозрюваний,  обвинувачений  мають  також 
інші процесуальні права,передбачені КПК.[3] 

Що таке безоплатна правова допомога? 
Це  правова  допомога  захисника,що  надається 

за рахунок коштів Державного бюджету України і є 
безоплатною для  підозрюваного,  обвинуваченого. 
Це  означає,  що  особа  не  несе  жодних  витрат  , 
пов’язаних  з  правовою  допомогою  захисника. 
Безоплатну  правову  допомогу  підозрюваному, 
обвинуваченому  надає  адвокат,  який  забезпечує 
захист  від  обвинувачення,  представництво 
інтересів  та  складання  процесуальних  документів. 
Надання  безоплатної  допомоги  забезпечує 
відповідний державний обласний  центр з надання 
безоплатної  вторинної  правової  допомоги  у 
кримінальному провадженні. 

Право  на  отримання  безоплатної  вторинної 
допомоги  у  кримінальному  провадженні  
відповідно до статті 14 Закону мають зокрема :   

‐  підозрювані  у  вчиненні  злочину  особи,  які 
затримані органами дізнання та слідства;  

         ‐  особи,  до  яких  як  запобіжний  захід 
обрано взяття під варту;  
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         ‐  особи,  у  справах  яких  відповідно  до 
положень  КПК    України  участь  захисника  є 
обов'язковою;[2]  

З  огляду  на  ст.52  КПК  участь  захисника  є 
обов’язковою у кримінальному провадженні :  

‐ щодо особливо тяжких злочинів,  ‐    з моменту 
набуття особою статусу підозрюваного; 

‐  щодо  осіб,  які  підозрюються  або 
обвинувачуються  у  вчиненні  кримінального 
правопорушення  у  віці  до  18  років,  ‐  з  моменту 
встановлення  факту  неповноліття  або  виникнення 
будь‐яких  сумнівів  у  тому,  що  особа  є 
повнолітньою; 

‐  щодо  осіб,  стосовно  яких  передбачається 
застосування  примусових  заходів  виховного 
характеру,  ‐  з  моменту  встановлення  факту 
неповноліття або виникнення будь‐яких сумнівів у 
тому, що особа є повнолітньою; 

‐ щодо осіб, які внаслідок психічних чи фізичних 
вад (німі, глухі, сліпі тощо) не здатні повною мірою 
реалізувати  свої  права,  ‐  з  моменту  встановлення 
цих вад; 

‐  щодо  осіб,  які  не  володіють  мовою,  якою 
ведеться  кримінальне  провадження,  ‐  з  моменту 
встановлення цього факту; 

‐  щодо  осіб,  стосовно  яких  передбачається 
застосування  примусових  заходів  медичного 
характеру  або  вирішується  питання  про  їх 
застосування,  ‐  з  моменту  встановлення  факту 
наявності  в  особи  психічного  захворювання  або 
інших  відомостей,  які  викликають  сумнів  щодо  її 
осудності; 

‐ щодо реабілітації померлої особи, ‐ з моменту 
виникнення права на реабілітацію померлої особи; 

 ‐  щодо  осіб,  стосовно  яких  здійснюється 
спеціальне досудове розслідування або спеціальне 
судове  провадження,  ‐  з  моменту  прийняття 
відповідного процесуального рішення.[3] 

  Крім  того,  згідно  статті  49  КПК  слідчий, 
прокурор,  слідчий  суддя  чи  суд  зобов’язані 
забезпечити  участь  захисника  у  кримінальному 
провадженні у випадках, якщо: 

‐  підозрюваний,  обвинувачений  заявив 
клопотання  про  залучення  захисника,  але  за 
відсутністю  коштів  чи  з  інших  об’єктивних  причин 
не може його залучити самостійно; 

‐  слідчий,  прокурор,  слідчий  суддя  чи  суд 
вирішить,  що  обставини  кримінального 

провадження  вимагають  участі  захисника,  а 
підозрюваний, обвинувачений не залучив його. 

Захисник  може  бути  залучений  слідчим, 
прокурором,  слідчим  суддею  чи  судом  в  інших 
випадках,  передбачених  законом,  що  регулює 
надання безоплатної правової допомоги.[3] 

Порядок залучення захисника. 
   У  вищезазначених  випадках  слідчий, 

прокурор  виносить  постанову,  а  слідчий  суддя  та 
суд постановляє ухвалу про залучення захисника за 
призначенням,  якою доручає  відповідному органу 
(установі),  уповноваженому  законом  на  надання 
безоплатної  правової  допомоги,  призначити 
адвоката для  здійснення  захисту  за призначенням 
та  забезпечити  його  прибуття  у  зазначені  у 
постанові  (ухвалі)  час  і  місце  для  участі  у 
кримінальному провадженні. 

 Постанова  (ухвала)  про  доручення  призначити 
адвоката  негайно  направляється  відповідному 
органу  (установі),  уповноваженому  законом  на 
надання  безоплатної  правової  допомоги,  і  є 
обов’язковою  для  негайного  виконання. 
Невиконання,  неналежне  або  несвоєчасне 
виконання  постанови  (ухвали)  про  доручення 
призначити  адвоката  тягнуть  відповідальність, 
встановлену законом. 

Важливо  знати,  що  особа  вважається 
затриманою    не  з  моменту,коли  складено 
протокол  про  затримання  за  підозрою  у  вчиненні 
злочину, а з   моменту, коли вона силою або через 
підкорення  наказу  змушена  залишатися  поряд  із 
уповноваженою  службовою  особою  чи  в 
приміщенні,  визначеному  уповноваженою 
службовою  особою  (  ст.209  КПК).Це  дуже 
важливо,оскільки  затримана  особа  негайно 
звільняється,якщо  протягом  72  годин  із  моменту 
затримання  їй  не  вручено  судового  рішення  про 
тримання  під  вартою(  ч.2  ст.12  КПК).Тому 
необхідно  вимагати  фіксувати  у  протоколі 
затримання  час  фактичного  затримання  і 
проінформувати про це адвоката. 

До  конфіденційного  побачення  з  адвокатом 
затриманому  бажано  уникати  будь‐якого 
спілкування  із  працівниками  органу  досудового 
розслідування  та  не  підписувати  жодних 
документів.  Затриманий  має  право  не  говорити 
нічого  з  приводу  підозри  проти  себе,  або  у  будь‐
який  момент  відмовитися  відповідати  на 
запитання  (ст.  63  Конституції,  ст.  18,  42  КПК). 
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Відмова  затриманого  від  адвоката  не  може  бути 
прийнята,якщо  заявлена  у  відсутності  адвоката  чи 
без  надання  можливості  для  конфіденційного 
спілкування з адвокатом [1, 3]. 

Прийнятий  14  жовтня  2014  року  Верховною 
Радою  України  Закон  України  «Про  прокуратуру» 
вносить низку важливих системних змін до Закону 
України  «Про  безоплатну  правову  допомогу», 
зокрема,  зміни,  пов’язані  із  забезпеченням  прав 
затриманих,  підозрюваних,  обвинувачених, 
засуджених,а саме : 

‐  усім затриманим, а також підозрюваним, яким 
у  якості  запобіжного  заходу  обрано  тримання  під 
вартою,безоплатна  правова  допомога 
надаватиметься  не  лише  протягом  72  годин  з 
моменту  затримання,  як  це  відбувається  тепер,  а 
безперервно  до  завершення  кримінального 
провадження,  що  дозволить  мінімізувати 
залежність реалізації права на захист від слідчого; 

‐   підставою  для  призначення  адвоката 
затриманій  особі  буде  не  лише  повідомлення 
службової  особи,  яка  здійснила  затримання,  а  й 
безпосереднє  звернення  затриманої  особи  або  її 
родича до центру з надання безоплатної вторинної 
правової  допомоги.  Це  дозволить  протидіяти 
«прихованим  затриманням»,  коли  правоохоронні 
органи  фактично  затримують  особу,  але  не 
надають їй процесуального статусу затриманого; 

‐   особи,  засуджені  до  позбавлення  волі, 
отримують  право  на  захист  і  представництво  за 
рахунок держави за безпосереднім зверненням до 
Координаційного  центру  з  надання  правової 
допомоги  або  центрів  з  надання  безоплатної 
вторинної  правової  допомоги.  Це  дозволить 
захистити  права  ув’язнених,  та  забезпечити 
надання їм правової допомоги при оскарженні дій, 
рішень  або  бездіяльності  службових  осіб, 
ініціюванні  перегляду  справи  за  нововиявленими 
обставинами,  розгляді  питань  про  умовно‐
дострокове  звільнення,  вирішенні  питань 
успадкування, розлучення тощо [5]. 

 
Висновки 

Демократизація  суспільства  тісно  пов’язана  з 
розвитком прав та свобод людини, в тому числі і її 
права  на  захист  у  кримінальному  проваджені,  на 
отримання кваліфікованої правової допомоги. Чим 
більше прав    та  свобод має особа,тим політичний 
режим держави демократичніший . 

Так,  КПК  УРСР  1961  року  передбачав  участь 
захисника  в кримінальному проваджені з моменту 
закінчення  досудового  слідства  (  за  винятком  де 
яких випадків, коли захисник допускався з моменту 
пре’явлення  обвинувачення).  Така  звужена 
реалізація  права  на  захист  ,  а  саме  –  отримання 
правової  допомоги,  нерідко  приводило  до 
незаконного  засудження    судами  невинних  осіб, 
аж  до  постановлення  смертного  вироку.  Новий 
КПК  України  2012  року,  встановлює,  що    право 
особи  на  отримання  правової  допомоги,  і  в  тому 
числі  на  залучення  адвоката  у  кримінальному 
провадженні,  реалізується з моменту  затримання, 
взяття  під  варту  або  повідомлення  про  підозру 
особи.  Вже  на  першому  допиті  підозрюваного 
залучається    захисник,  який  надає  правову 
допомогу  в  подальшому    на  протязі  всього  часу 
досудового  слідства.  Цей  приклад  відображає  ті 
демократичні  процеси  (зміни),  які  відбулися  в 
нашому  суспільстві,  що  є  гарантією  забезпечення 
законних прав та свобод особи.    
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