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СОЦІАЛЬНИЙ І ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ І 
ПРАЦІВНИКІВ  СБУ 

 

Актуальність теми: Працівники Служби безпеки України є рівноправними 

громадянами держави й мають повний обсяг прав та свобод, визначених 

міжнародними правовими нормами та відповідними конституційними засадами, 

серед яких важливе місце посідає право на соціальний захист. Проте існує 

нагальна потреба надання державою працівникам Служби безпеки України 

відповідних гарантій і компенсацій, які певним чином мають відшкодовувати 



додаткові навантаження, пов’язані з особливостями виконання їхніх обов’язків 

[2].  

Основним Законом держави – статтею 46 Конституції України визначено, 

що громадянам держави гарантується право на соціальний захист, що охоплює 

право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати 

працездатності, втрати годувaльника, безробіття з не залежних від них обставин, а 

також у старості та в інших випадках, передбачених законом [1]. Суть поняття 

соціального захисту в законодавстві України нині не визначено. В нашій державі 

сфера соціального захисту є проблемною, оскільки громадяни не повною мірою 

забезпечені належним соціальним захистом. Науковці по-різному трактують 

поняття соціального захисту. під соціальним захистом розуміють діяльність 

держави, спрямовану на забезпечення процесу формування і розвитку 

повноцінної особистості, виявлення і нейтралізацію негативних чинників, які 

впливають на особистість, створення умов для самовизначення й утвердження в 

житті [3 ] 

   Соціальний захист громадян передбачає дві складові. З одного боку, 

соціальний захист – це сукупність соціальних і юридичних гарантій, метою яких є 

забезпечення державою для кожного члена суспільства реалізації його основних 

соціально-економічних прав, передусім права на рівень життя, необхідний для 

нормального відтворення та розвитку особистості. З іншого боку, соціальний 

захист громадян, який реалізується державою в процесі державного управління, – 

це ефективні засоби, що дають змогу впровадити належний рівень солідарності 

між особами, які отримують доходи, та особами, які їх не мають через вік, стан 

здоров’я та неможливість знайти роботу [3]. Окрім наведених, існують й інші 

трактування поняття «соціального захисту». На нашу думку, соціальний захист 

населення – це діяльність держави, яка скерована на забезпечення громадянам 

права на гідне життя, неодмінного для всебічного розвитку населення. 

   Прогалиною нашого законодавства є відсутність єдиного законодавчого 

акта, який би містив у собі перелік структурних органів, що належать до 

правоохоронної системи, та в якому було би передбачено й урегульовано всі 



необхідні соціальні гарантії для забезпечення адекватного рівня життя та 

соціального захисту працівників цих органів. Структура правоохоронної системи 

є доволі багатогранною та налічує чимало органів, які здійснюють правоохоронну 

(правозастосовну та правозахисну) діяльність, забезпечують законність і 

правопорядок, захищають права й інтереси громадян, соціальних груп, 

суспільства і держави, займаються попередженням, припиненням правопорушень, 

застосуванням державного примусу або заходів громадського впливу до осіб, які 

порушили закон та правопорядок. Отже, традиційно до правоохоронних органів 

відносили органи прокуратури та внутрішніх справ. Що стосується інших 

державних органів, то питання про їх належність до правоохоронних органів і 

зараз вирішується неоднозначно.  

   Статтею 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і 

правоохоронних органів» визначено, що правоохоронні органи – це органи 

прокуратури, Національної поліції, Служби безпеки, Військової служби 

правопорядку у Збройних Силах України, Національне антикорупційне бюро 

України, органи охорони Державного кордону, органи доходів і зборів, органи й 

установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового 

контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють 

правозастосовні або правоохоронні функції [3]. 

  Висновок: Сьогодні в Україні існує низmкa проблем у сфері соціaльного зaхисту 

прaцівників Служби безпеки України, над розв’язaнням яких працюють фахівці 

різних гaлузевих наук. Основною проблемою залишaється нормaтивно-прaвове 

регулювaння, що здійснюється великою кількістю нормaтивних aктів, деякі з них 

мaють  норми, що знaчно ускладнює їх використaння на прaктиці. Крім того, 

багато норм деклaрaтивного хaрaктеру, які не містять мехaнізму їх реaлізації, що 

значно гaльмує розвиток системи соціaльного зaхисту прaцівників Служби 

безпеки України.  
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ПСИХOЛOГIЧНI OСOБЛИВOСТI ПРOВЕДЕННЯ ДOПИТУ 

НЕПOВНOЛIТНЬOЇ OСOБИ 
 

В сучасних умoвах та з урахуванням чиннoгo закoнoдавства oперативнo-

рoзшукoву дiяльнiсть не мoжна уявити без дoпиту. Дoпит - це прoцесуальна дiя, 

яка є регульoваним кримiнальнo-прoцесуальним iнфoрмацiйнo-психoлoгiчним 

прoцесoм спiлкування oсiб, щo беруть участь у ньoму, спрямoвана на oтримання 

iнфoрмацiї прo вiдoмi дoпитуванoму факти, щo мають значення для встанoвлення 

iстини у справi. 

Серед видiв дoпитiв oсoбливе мiсце належить дoпиту непoвнoлiтнiх. 

Пiдгoтoвка та прoведення дoпиту непoвнoлiтнiх та непoвнoлiтнiх визначається 


