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ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF  THE SYSTEM OF PROTECTION 

OF INTELLECTUAL PROPERTY IN UKRAINE 

Ukraine, defining its vector of further economic development in the modern geo-

economic space in the harsh conditions of a market economy, emphasized on an innovative 

way, which is not only real for our country, but also virtually unique in the modern conditions 

of transition of the developed countries of the world from industrial economies to post-

industrial economies. It is no longer possible to ensure the competitiveness of the economy 

and the success of Ukraine on the innovative path of its development without a thorough 

understanding of the current state of such an influential factor of the economy as intellectual 

property. However, the economy of Ukraine can no longer be imagined without a reliable 

system of legal protection of intellectual property.Providing reliable protection of intellectual 

property in Ukraine has recently become very relevant. Тhe effective preservation and 

enhancement of intellectual potential, cultural heritage, international authority and the 

improvement of the general criminal situation in our country depends to a large extent on its 

effective solution. The article deals with the problems and the current state of intellectual 

property protection in Ukraine. The analysis of the main problems is realized and the main 

ways of overcoming the negative situation connected with the protection of creative activity of 

the population of Ukraine are revealed.     
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СПЕЦІАЛЬНА ТЕХНІКА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ: ПОНЯТТЯ ТА 

СИСТЕМА  

 

У статті висвітлюється роль і місце спеціальної техніки у правоохоронній 

діяльності як міждисциплінарної категорії юридичної науки. Для визначення обсягу 

поняття «спеціальна техніка правоохоронних органів» вибираються критерії: 

семантика словосполучення та система. Систему спеціальної техніки правоохоронних 

органів складають елементи, до яких входять загальні положення та галузі 

спеціальної техніки. 

Ключові слова: спеціальна техніка, правоохоронна діяльність, система, 

інформаційні технології, інтелектуальні системи. 
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Постановка проблеми. Зростання технічної оснащеності правоохоронних органів 

України, сформованість правоохоронних структур (слідство, оперативні підрозділи, 

криміналістичні підрозділи тощо) призвели до виникнення самостійних груп технічних 

засобів, що використовуються цими структурами і мають чітку регламентацію. Вони 

групуються за основними напрямками діяльності правоохоронних органів (слідча, 

оперативно-розшукова, адміністративно-правова, охоронна) [1, с. 37-41] і 

об’єднуються, ми вважаємо, загальним поняттям «спеціальна техніка правоохоронних 

органів». 

Спеціальна техніка правоохоронних органів, як і будь-який інший об’єкт 

наукового дослідження, має певне число ознак, рис, властивостей і тому закономірним 

є в нашій юридичній науці визначити місце і надати чітке визначення цій категорії. Не 

є секретом, що понятійна злагодженість особливо важлива для юриспруденції, і без 

розвиненого понятійного апарату, за допомогою якого поглиблюється вивчення 

правової дійсності, не можна розраховувати на розвиток юридичної науки. 

Аналіз останніх досліджень. Дослідженнями використання технічних засобів, і 

спеціальної техніки в тому числі, у правоохоронній діяльності займались 

П.П. Артеменко, В.І. Гончаренко, Л.І. Громовенко, В.І. Декшне, О.Ф. Долженков, 

П.А. Єрмаков, Ю.Ф. Жаріков, В.П. Захаров, І.О. Ієрусалимов, І.П. Козаченко, 

Ю.Ю. Орлов, В.Л. Ортинський, Ю.О. Пілюков, М.А. Погорецький, О.О. Пунда, 

М.В. Салтевський, Е.Ф. Толмачев, І.Р. Шинкаренко та багато інших учених. Але досі 

немає чіткої понятійної визначеності спеціальної техніки, яка використовуються у 

правоохоронній діяльності, окреслення її системи, тлумачення її як правової дефініції.  

Мета дослідження. Мета статті – окреслити місце спеціальної техніки, що 

використовується у правоохоронній діяльності, в системі юридичних наук, визначити її 

поняття та систему. 

Виклад основного матеріалу. Досліджуючи практику застосування терміна 

«технічні засоби» та похідних словосполучень (науково-технічні засоби, спеціальна 

техніка, спеціальні технічні засоби), ми встановили, що вони мають настільки широке 

використання у наукових виданнях, законодавчих і нормативних актах, які відносяться 

до діяльності десятків міністерств і відомств, виконуючих зовсім різні й не пов'язані 

між собою завдання, що застосування їх поза контекстом (наприклад, для 

правоохоронної діяльності) і без спеціального коментарю втрачає всякий зміст.  

Для визначення обсягу поняття ми застосуємо метод вибору критерію. Тому, щоб 

визначити обсяг поняття «спеціальна техніка правоохоронних органів», необхідно 

вибрати критерії, за якими ми його визначатимемо. З відповідних у такому випадку 

критеріїв ми можемо виділити семантику словосполучення та систему. 

Почнемо з семантичного аналізу сутності і змісту терміну «спеціальна техніка», 

який включає в себе дві складові. Звернувшись до тлумачних словників, можна 

з'ясувати, що поняття «спеціальна» означає особлива, винятково для чого-небудь 

призначена, а також відноситься до окремої галузі чогось, притаманна будь-якої 

спеціальності [2, с. 753]. 

Під терміном «техніка» розуміється, по-перше, сукупність засобів праці, знарядь, 

за допомогою яких створюють що-небудь, по-друге, безпосередньо самі машини, 

знаряддя, пристрої та, по-третє, сукупність знань, засобів, способів, прийомів, 

використовуваних в якій-небудь справі [2., с. 795; 3, с. 507; 4., с. 1321]. 

Таким чином, техніка, з одного боку, – це сукупність засобів діяльності, 

створюваних для здійснення процесів виробництва і обслуговування невиробничих 
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потреб суспільства; з іншого – сукупна характеристика використовуваних для 

досягнення мети навичок, прийомів і методів. 

Таке розуміння змісту слова «спеціальна техніка», як ми вже визначали, робить 

некоректним його використання поза контекстом, без визначення сфери застосування 

цієї техніки. При цьому приналежність до «спеціальних» може визначатися як 

спеціальною конструкцією, технічними можливостями і призначенням приладу, 

пристосування або пристрою, так, ми вважаємо, і особливими (специфічними) 

тактичними прийомами використання тих або інших технічних засобів. У ряді випадків 

і сам технічний засіб, і тактика його застосування можуть бути спеціальними. 

Таким чином, стосовно «спеціальної техніки правоохоронних органів» у самому 

загальному вигляді мова йдеться щодо сукупності засобів спеціальної техніки, 

тактики і методики їх ефективного використання в правоохоронній діяльності. 

Реалізація поставленої мети дослідження потребує уточнення цієї дефініції з 

урахуванням останніх досягнень науки та новацій в законодавстві України. Це також 

виявляється актуальним, тому що до сьогодні немає однозначного трактування цього 

терміну. 

Проводячи історичний екскурс щодо визначення поняття «спеціальна техніка», 

ми можемо відзначити трактування його з позиції криміналістики як різновиду 

технічних засобів оперативно-розшукової діяльності, який являє собою систему 

приладів, пристроїв, матеріалів і речовин, що використовуються для збирання 

інформації негласними прийомами [5]. 

Також формування наукової думки щодо поняття «спеціальна техніка» 

складалося з визнанням його як узагальнюючого, родового поняття щодо технічних 

засобів, що використовуються в діяльності органів внутрішніх справ [6, с. 3-4; 7 с. 5]. 

Поняття «спеціальна техніка» почало формуватися у другій половині ХХ ст. і 

пов’язано з розвитком міліцейської науки. Найбільш вдалим на той час, ми вважаємо, 

визначення спеціальної техніки як системи технічних засобів, пристроїв і відповідних 

тактико-технічних прийомів, які використовуються органами внутрішніх справ при 

умові суворого дотримання законності з метою забезпечення охорони громадського 

порядку і боротьби зі злочинністю, організацією режиму отримання й охорони 

засуджених [8, с. 15-16]. 

Розглядаючи використання технічних засобів в правоохоронній діяльності в 

межах існуючого у той час технічного та правового забезпечення, ми можемо зробити 

висновок, що автори по-різному підходили до визначення самого поняття «спеціальна 

техніка». Окремі науковці звужували його до технічних засобів тільки оперативно-

розшукового призначення [5], інші, визнаючи це поняття родовим, обмежувались 

тільки технічними засобами [6] не враховуючи методику і тактику їх використання, 

деякі з них, даючи визначення спеціальній техніці, ураховували її складові, але 

недостатньо, на нашу думку, окреслювали напрямки й форми її використання [7] або не 

враховували структурних змін, які мали місце в органах внутрішніх справ [8]. 

Не краще становище щодо визначення спеціальної техніки, що використовується 

в правоохоронній діяльності, і в останніх роботах науковців України та інших держав. 

Р.В. Мукоіда та А.О. Шелехов визначають спеціальну техніку як систему 

технічних засобів і відповідних тактичних прийомів, які застосовуються органами 

внутрішніх справ при умові суворого додержання законності в боротьбі із злочинністю, 

забезпеченні громадського порядку та виконання інших, покладених на них функцій. 

При цьому до технічних засобів вони відносять: сім основних класів: засоби зв’язку; 

засоби сигналізації та промислового телебачення; оперативно-технічні засоби (засоби 

негласної фотозйомки та відеозапису, засоби негласного звукозапису, пошукові 
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прилади; прилади нічного спостереження; спеціальні хімічні речовини); засоби 

розвідки та технічного захисту інформації; криміналістична техніка; інформаційні 

системи; засоби індивідуального захисту та активної оборони [9, с. 5]. Ми вважаємо, 

що визначення не враховує останніх досягнень науки та нечітко визначає класифікацію 

спеціальної техніки за напрямками діяльності органів внутрішніх справ. 

Окремі автори не обмежуються органами внутрішніх справ, а розглядають 

спеціальну техніку для правоохоронних органів взагалі. Вони під спеціальною 

технікою правоохоронних органів розуміють прилади, пристрої, обладнання, 

механізми, хімічні речовини та інші створені людиною предмети (а також способи їх 

застосування), які можуть бути правомірно і результативно використані при проведенні 

оперативно-розшукових заходів, слідчих дій, підтримці режиму у виправних установах, 

охороні правопорядку з метою профілактики злочинності та розкриття злочинів в 

містах та інших населених пунктах [10, с. 5; 11, с. 6]. 

Є.Н. Бистряков, М.В. Савельева, О.Б. Смушкін доводять, що спеціальна техніка 

являє собою сукупність технічних засобів і науково обґрунтованих прийомів їх 

правомірного використання уповноваженими на те співробітниками правоохоронних 

органів з метою попередження і розкриття злочинів, інших правопорушень, розшуку 

злочинців, утримання під вартою засуджених, а також осіб, підозрюваних і 

звинувачених у вчиненні злочинів [12, с. 10]. 

Ми бачимо, що автори, враховуючи основні елементи поняття «спеціальна 

техніка правоохоронних органів», перевантажують його функціональними 

властивостями цих засобів та не розкривають перспективних напрямків їх 

удосконалення, пов’язаних з появою нових видів злочинів.  

Поява нових видів злочинів в інформаційно-комунікаційній сфері (сфера нових 

інформаційних технологій) і практичний досвід протидії цим злочинам дозволив нам 

включити до засобів спеціальної техніки специфічні засоби протидії – програмні та 

програмно-технічні засоби [13, с. 74], які принципово відрізняються від традиційних 

засобів, віднесених до категорії спеціальних.   

Розглядаючи інформаційне забезпечення протидії злочинності, ми також 

побачили появу дуже важливого засобу збирання, накопичення, збереження, обробки, 

пошуку та надання необхідної інформації – автоматизованих інформаційно-пошукових 

систем та автоматизованих спеціалізованих систем [14; 15; 16]. Вони є специфічними 

програмно-апаратними комплексами, які складають, на нашу думку, окрему групу 

засобів спеціальної техніки під узагальнюючим терміном «автоматизовані систем». 

На основі узагальнення результатів досліджень в області інтелекту і 

інтелектуальних систем [17] ми стверджуємо, що це перспективний процес надання 

інформаційним системам, що використовуються для протидії злочинності, 

властивостей інтелекту: комунікативних здібностей; аналітичних можливостей; 

здатності до самонавчання; адаптивності; здатності до самооцінки; творчості. Цей 

процес повинен слугувати фактором інтенсивного розвитку та інструментом 

підвищення ефективності правоохоронної діяльності за допомогою розробки і 

впровадження нових технологій.  

Ми вважаємо, що інтелектуальні системи це більш досконалий рівень 

автоматизованих систем, які також повинні складати окрему групу засобів спеціальної 

техніки, здатних значно підвищити ефективність роботи правоохоронних органів. 

Розглянувши апаратну частину нашого поняття, ми повинні більш детально 

дослідити методологічну складову спеціальної техніки правоохоронних органів. З 

наведених вище визначень її основу складають тактико-технічні прийоми [8, с. 15-16], 

тактичні прийоми [9, с. 5], способи [10, с. 5; 11., с. 6], науково обґрунтовані прийоми 
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[12, с. 10], які можна об’єднати загальним поняттям «методи використання». Однак, ми 

вважаємо, цим не обмежується методологічна складова, в якій ми повинні враховувати 

сучасні інформаційні технології. 

Спробуємо розібратись у чому полягає сутність феномену «інформаційні 

технології» для правоохоронних органів, яке смислове навантаження вони мають. 

Розглядаючи термін «технологія» в широкому значенні, ми маємо на увазі сукупність 

знань, які можна використовувати для виробництва товарів і послуг з економічних 

ресурсів. У вузькому значенні – це сукупність способів перетворення речовини, енергії, 

інформації в процесі виготовлення продукції, обробки та переробки матеріалів, 

складання готових виробів, контролю якості, управління [18, с. 1245]. Поняття 

«технологія» містить у собі методи, способи, прийоми, режими роботи, послідовність 

операцій і процедур, вона тісно пов’язана із застосовуваними засобами, обладнанням, 

інструментами, використовуваними матеріалами.  

Термін «інформаційна» означає – та, що стосується інформації [19, с. 270]. Тому 

«інформаційна технологія» – технологія, яка призначена і стосується інформації. 

Предметом праці інформаційних технологій є інформація та інформаційні ресурси. 

Засобами праці в нашому випадку є засоби обчислювальної техніки та телекомунікації, 

а в перспективі – засоби обробки інформації та комунікації, що відповідають рівню 

технологічного розвитку суспільства. Носіями технологічних функцій можуть бути 

засоби обчислювальної техніки та телекомунікації, автоматизовані інформаційні 

системи або працівники правоохоронних органів. 

Таким чином, інформаційні технології – це сукупність методів, способів, 

прийомів обробки, переробки чи передачі інформації та інформаційних ресурсів 

засобами обчислювальної техніки та телекомунікації, автоматизованими 

інформаційними системами або безпосередньо працівниками для одержання 

необхідного інформаційного продукту, контролю діяльності або управління певними 

процесами. 

Інформаційними ресурсами (об’єктами обліку) інформаційних систем 

правоохоронних органів є об’єктивно поєднаний набір відомостей, що безпосередньо 

стосується осіб, подій (кримінальних та адміністративних правопорушень), 

надзвичайних подій, який накопичується в процесі службової діяльності 

правоохоронних органів в обсязі, структурі й порядку, що визначаються завданнями, 

покладеними на них, відповідно до чинного законодавства. 

З наведеного вище ми можемо надати визначення терміну «спеціальна техніка 

правоохоронних органів». Спеціальна техніка правоохоронних органів – це сукупність 

засобів спеціальної техніки та методики їх правомірного використання з метою 

виконання завдань, поставлених перед правоохоронними органами. Засобами 

спеціальної техніки відповідно до цього визначення є – технічні, програмно-технічні 

та програмні засоби, спеціальні пристрої, речовини, автоматизовані та 

інтелектуальні системи. Методичну основу спеціальної техніки складають науково 

обґрунтовані тактичні прийоми, способи та інформаційні технології. 

Далі розглянемо систему спеціальної техніки правоохоронних органів як 

наукового поняття.  

Система  – це сукупність якісно визначених елементів, між якими існує 

закономірний зв'язок чи взаємозв'язок. Системність – це об'єктивна властивість, 

притаманна кожному об'єкту матеріального світу, явищу, події. Спеціальна техніка як 

галузь знань є сукупністю знань, що перебувають у певній послідовності щодо їхньої 

значущості, взаємозв'язку та відношення. 

Узагальнення накопичених у процесі історичного розвитку наукових даних є 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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одним із первинних етапів становлення науки як відокремленої галузі знань, а зведення 

цих даних у логічно обґрунтовану систему свідчить про самостійність і ступінь зрілості 

науки, рівень теоретичного узагальнення відображених у її предметі явищ об'єктивної 

дійсності, які вивчаються цією наукою. Система будь-якої науки визначається не 

довільним віднесенням тих чи інших питань до однієї дисципліни, а об'єднанням їх на 

підставі внутрішньої єдності та об'єктивних зв'язків. Як і кожна наука, спеціальна 

техніка правоохоронних органів має свою систему яка формувалась впродовж певного 

часу і потребує чіткого визначення з урахуванням вимог сьогодення. 

Ми вже знаємо – поняття «спеціальна техніка» має узагальнююче значення і 

використовується у законодавчих та нормативних актах, що регулюють діяльність 

багатьох міністерств та відомств. Так само і термін «спеціальна техніка 

правоохоронних органів» об’єднує усі технічні засоби, які використовуються в 

діяльності правоохоронних органів та вивчаються окремими науковими дисциплінами. 

Ми в своїх попередніх роботах [1, с. 37-41] та окремі науковці у своїх дослідженнях [8, 

с. 15-16.] основою для міждисциплінарного поділу спеціальної техніки використали 

професійну спрямованість її використання – слідча, оперативно-розшукова, 

адміністративно-правова. Це обумовлено тим, що, по-перше, має місце нормативно-

правове регулювання використання технічних засобів в кожному з цих напрямів 

діяльності правоохоронних органів. По-друге, створена наукова база щодо теорії та 

практики використання науково-технічних засобів. По-третє, напрацьований великий 

практичний досвід застосування техніки, що дозволив створити методичну основу 

використання цих засобів в кожному з названих вище напрямках діяльності 

правоохоронних органів. 

Під поняттям «спеціальна техніка правоохоронних органів», за аналогією з 

криміналістичною технікою [20, с. 64] та оперативною технікою [21], по-перше, 

розуміється розділ таких наук як криміналістика, оперативно-розшукова та 

адміністративна діяльність; по-друге – як сукупність засобів спеціальної техніки та 

методів їх використання в правоохоронній діяльності; по-третє – як навчальна 

дисципліна «Спеціальна техніка правоохоронних органів». 

Спеціальна техніка правоохоронних органів як міждисциплінарна галузь 

юридичної науки являє собою систему наукових положень та рекомендацій, що 

створюють умови для розробки технічних засобів (криміналістичних, оперативно-

технічних, організаційних, охоронних), а також науково-обґрунтованих способів, 

прийомів та інформаційних технологій з метою протидії злочинності правоохоронними 

органами.  

На нашу думку, систему спеціальної техніки правоохоронних органів повинні 

складати елементи, до яких входять загальні положення та галузі спеціальної техніки 

правоохоронних органів. Загальні положення повинні визначати основні поняття, 

систему, принципи використання, завдання спеціальної техніки, загальну 

характеристику засобів спеціальної техніки, прийомів і способів їх застосування, 

правову регламентацію при вирішенні завдань правоохоронної діяльності. 

Галузі спеціальної техніки правоохоронних органів, як ми вже визначали, повинні 

складатись з основних напрямків її використання в правоохоронній діяльності. За 

напрямками використання вона може розглядатися стосовно слідчої діяльності – 

криміналістична техніка, оперативно-розшукової діяльності – оперативна техніка, 

адміністративно-управлінської – організаційна техніка. 

Висновки. Підсумовуючи, ми можемо стверджувати, що спеціальна техніка 

правоохоронних органів – це сукупність засобів спеціальної техніки та методики їх 

правомірного використання з метою виконання завдань, поставлених перед 
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правоохоронними органами. 

Спеціальна техніка правоохоронних органів є міждисциплінарною юридичною 

наукою, складові якої вивчаються такими науками як кримінальний процес і 

криміналістика, оперативно-розшукова діяльність, адміністративне право і процес. Її 

систему складають загальні положення та окремі галузі. 

Галузі спеціальної техніки правоохоронних органів складаються з основних 

напрямків її використання в правоохоронній діяльності і поділяються на 

криміналістичну техніку, оперативну техніку та організаційну техніку. 
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I. F. Kharaberiush 

SPECIAL TECHNOLOGY OF LAW ENFORCEMENT BODIES: CONCEPT 

AND SYSTEM 

The article highlights the role and place of special technology in law enforcement as an 

interdisciplinary category of legal science.  To determine the scope of the notion “special 

technique of law enforcement agencies”, the criteria are chosen: the semantics of the phrase 

and the system. Special equipment of law enforcement agencies is considered as a 

combination of special equipment and methods of their legitimate use in order to fulfill the 

tasks assigned to law enforcement agencies. The system of special equipment of law 

enforcement agencies consists of elements, including general provisions and areas of special 

equipment. 

Keywords: special equipment, law enforcement, system, information technology, 

intellectual systems. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ 

КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СУДІВ (СУДДІВ)  

 

З використанням наукових напрацювань щодо визначення, тлумачення понять 

ефективності, результативності, критеріїв, а також в сукупності з необхідністю 

дотримання принципу незалежності суду, аргументується точка зору про складність 

з методологічної точки зору розроблення об’єктивних критеріїв оцінювання, в тому 

числі кваліфікаційного оцінювання суддів чи претендентів на вакансію судді. В 

системному зв’язку з основними проблемами правозастосування згаданого органу 

суддівського врядування, здійснюється виокремлення та характеристика напрямків 

оптимізації критеріїв оцінювання під час здійснення контролю Вищою радою правосуддя 

за діяльністю судів (суддів) як елемент підвищення його ефективності.  

Ключові слова: контроль, судова влада, оптимізація критеріїв, оцінювання, Вища 

кваліфікаційна комісія суддів України.  
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Постановка проблеми. З історичної точки зору, поняття ефекту, ефективності має 

економічну та математичну природу. Ефект розраховується як різниця між значенням, 

що характеризує попередній стан об’єкту, та значенням, що відображає його зараз; 

відображає результат, отриманий за певний проміжок часу; може бути позитивним, 

негативним, або нульовим (зміни відсутні) [1, с. 513]. Ефективність – це 

результативність певної дії, процесу, що вимірюється співвідношенням між отриманим 

результатом і витратами (ресурсами), що його спричинили [2, c. 9]; якісна сукупність 

заздалегідь визначених параметрів (елементів) за встановлений проміжок часу [3, с. 


