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чіткого визначення адміністративно-правового статусу ДБР при вирішенні питання про підслідність 
тієї чи іншої справи можуть виникнути труднощі.  

Отже, визнaчeнa в зaкoнoдaвствi мoдeль стaтyсy Дeржaвнoгo бюрo розслiдувaнь, яка 
відрізняється наявністю певних протиріч, мoжe призвeсти дo йoгo нeeфeктивнoго функцioнувaння 
тa вiдсутнoстi рeзультaтiв у прoтидiї злoчинaм, якi вiднeceні дo кoмпeтeнцiї ДБР. Тaкa мoдeль 
рoбoти нaдiляє ДБР зaнaдто ширoкими пoвнoвaженнями, а прoдуктивнiй діяльності цього органу 
мoжуть пeрeшкoджaти нeвизнaчeнiсть йoгo адміністративно-правового стaтуcу, a тaкoж пoлoжeння 
Зaкoну, якi мiстять супeрeчностi абo дoпускaють їх пoдвiйнe тлумaчeння. Компетенція ДБР має 
знайти своє відображення не тільки у профільному законі України “Про державне бюро розслідувань”, 
а також у таких нормативно-правових актах, як Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність”, 
КПК України тощо. У процесі створення Державного бюро розслідувань доцільно звернути увагу на 
міжнародний досвід визначення адміністративно-правового стaтуcу ДБР, що допоможе 
збалансувати усю систему “антикорупційних” органів та надасть змогу ДБР ефективно виконувати 
свої функції. 
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 ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР ПУБЛІЧНОЮ 

АДМІНІСТРАЦІЄЮ Е-ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 
 

З метою підвищення якості та зручності надання адміністративних послуг публічна 
адміністрація України запровадила можливість отримання ряду послуг у електронному вигляді. 

Особливістю адміністративних процедур надання електронних послуг є те, що звернення особи з 
заявою до відповідного органу публічної адміністрації відбувається через мережу Інтернет, а результат 
розгляду заяви особи оформлюється або в електронному, або паперовому вигляді.  

В загальному вигляді більшість адміністративних процедур надання електронних послуг 
мають такі стадії: початок процедури надання електронної послуги; безпосереднє надання 
електронної послуги; стадію оскарження рішення та/або дій (бездіяльності) посадової особи, який 
надав електронну послугу; стадію завершення надання електронної послуги. 

Початок процедури надання електронної послуги характеризується тим, що інформація 
про послугу розміщується на офіційному веб-сайті органу публічної адміністрації [1; 2;] або на 
Єдиному державному порталі адміністративних послуг [3]. зміст інформації про послугу, як правило, 
включає загальні відомості, яким чином отримати ту чи іншу послугу (порядок отримання), яким 
правовим актом вона регулюється, які документи необхідно надати для отримання послуги.  

Крім того, на сайті можуть міститися інформаційні картки отримання послуги, в яких в 
узагальненому вигляді містяться такі відомості: інформація про суб’єкта надання послуги; місце 
надання послуги; підстава для одержання послуги; перелік документів, необхідних для отримання 
адміністративної послуги, а також вимоги до них; порядок та спосіб подання документів, 
необхідних для отримання адміністративної послуги; платність/ безоплатність надання адмі-
ністративної послуги; строк надання адміністративної послуги; перелік підстав для відмови 
у наданні адміністративної послуги; результат надання адміністративної послуги; способи 
отримання результату. 
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Також, на офіційних сайтах відповідного органу публічної адміністрації розміщуються [2] 
або можуть розміщуватися [1] в електронному вигляді форми заяв та інших документів, які 
необхідні для отримання послуги, інформаційні та технологічні картки. Але саме наданням такої 
інформації й обмежується надання електронних послуг в Україні. 

Однак не можна не звернути увагу на особливості адміністративної процедури отримання 
електронної послуги, пов’язаної, наприклад, з реєстрацією в черзі у дошкільний навчальний заклад 
дитини. Переважно сьогодні це є майже не єдина електронна послуга від органів місцевого 
самоврядування, яка повістю надається в електронному вигляді . Адміністративна процедура 
надання цієї послуги складається з таких складових: звернення на офіційний сайт; отримання 
загальної інформації про послугу в електронному вигляді; заповнення електронної заяви про 
зарахування до черги у відповідний навчальний заклад; реєстрація заяви з використанням системи 
Інтернет; отримання інформації про зарахування до черги; підтвердження заявки про зарахування. 

Аналіз переважної більшості веб-порталів органів публічної адміністрації (офіційних 
сайтів міністерств, служб та агентств; офіційних сайтів Центрів надання адміністративних послуг 
міст Києва, Дніпро, Одеси, Чернігова, Херсона, Вінниці, Єдиного державного порталу адміністративних 
послуг) свідчить про те, що надання електронних послуг саме й обмежується лише розміщенням 
інформації про послугу, а також електронними формами заяв та інших документів, які необхідні 
для отримання послуги, інформаційні та технологічні картки. 

Однак не можна не звернути увагу на те, що адміністративні процедури надання електронних 
послуг в Україні в діяльності публічної адміністрації обмежуються тільки початковими стадіями. 
Сьогодні відсутні можливості заявнику надавати в електронному вигляді документи для отримання 
послуги, відсутні можливості заявнику здійснювати моніторинг процесу отримання послуги та 
отримувати результати послуги в електронному вигляді. На нашу думку, запровадження в 
діяльність публічної адміністрації саме цих етапів дозволить говорити про те, що в Україні у 
повному обсязі надаються електронні послуги. 

На нашу думку, процес надання електронних послуг має відбуватися таким чином: 
1) відбувається підготовка та розміщення інформації про публічну послугу відповідним 

органом публічної адміністрації на офіційному веб-сайті та/або в Єдиному державному порталі 
адміністративних послуг; 

2) здійснюється інформування фізичних та юридичних осіб про порядок надання 
публічних послуг; 

3) забезпечується приймання та реєстрація електронної заяви від особи про отримання 
публічної послуги з використанням інформаційно-комунікаційних технологій: 

4) відбувається передача прийнятої електронної заяви особи до відомчих інформаційних 
ресурсів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій: 

5) завершується надання електронної послуги шляхом отримання особою електронного 
документа або його отримання у паперовому вигляді у встановлений в електронній черзі час. 

Крім того, процес надання електронних послуг має включати й стадію оскарження дій чи 
бездіяльності органу публічної адміністрації під час реалізації адміністративної процедури надання 
послуги. Реалізація оскарження особою дій або бездіяльності органу публічної адміністрації, наприклад 
в адміністративному порядку, також має відбуватися в електронному вигляді з можливістю звернення з 
електронною скаргою та моніторингом результатів розгляду такої скарги. 

Зазначене стосовно стадійності стосується й адміністративних процедур надання електронних 
послуг. Отже, стадії адміністративних процедур надання електронних послуг є самостійними 
частинами адміністративно-процедурної діяльності, які визначають послідовність вчинення 
дій при вирішенні конкретних адміністративних справ або здійсненні соціального обслуго-
вування.  

Аналіз вищенаведеного дозволяє зробити такі висновки. По-перше, виділити такі 
процесуальні елементи адміністративних процедур надання електронних послуг як стадії, етапи та 
процесуальні дії. Стадії адміністративних процедур надання електронних послуг є самостійними 
частинами адміністративно-процедурної діяльності, які визначають послідовність вчинення дій при 
вирішенні конкретних електронних звернень.  

По-друге, адміністративні процедури надання електронних послуг включають в себе такі 
стадії: початок процедури надання електронної послуги; розгляд заяви про надання електронної 
послуги; стадію завершення надання електронної послуги і факультативну стадію позасудового 
оскарження надання електронної послуги. 
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МІЖДЕРЖАВНЕ СПІВРОБІТНИЦТВА У ПРОТИДІЇ ПРОЯВАМ 

МІЖНАРОДНОЇ ЗЛОЧИННОСТІВ УМОВАХ ТЕХНОЛОГІЧНО ПРОГРЕСУ 
 
Розвиток технологій відбувається набагато швидше ніж змінюються міжнародно-правові 

норми чи національне законодавство будь-якої держави. Оновлення технологій допомагає не 
тільки розширити коло досягнень корисних для суспільства, алей надає можливості удосконалюватися 
формам, методам, способам вчинення злочинів включаючи їх організовану міжнародну форму. 
Злочинність давно вийшла за межі конкретної держави. Технології сьогодення дозволяють скоювати 
злочини не виходячи навіть з дому. Інтернет, соціальні медіа та смартфони використовуються 
злочинцями для скоєння протиправних дій. Так, наприклад, США визнали винним у розповсюдженні 
вірусу WannaCry і вчиненні кібератаки на Sony програміста з Північної Кореї, а також кампанію 
де він працював [1].  

Разом з тим, сучасні технології допомагають документувати та фіксувати протиправні дії, 
створюють нові можливості для ведення кримінального провадження і правозастосовної практики, 
а також надають можливості за допомогою комп’ютерних технологій створювати імітаційно-
моделюючі системи процесу вчинення злочинів. Зростає тенденція перспективи збору інформації 
та ефективності розслідування. 

Особливий інтерес інноваційного підходу до механізму співробітництва держав у даній 
сфері викликає стратегія протидії міжнародній злочинності розроблена в США. Дана стратегія має 
комплексний характер і базується як на загальних тенденціях боротьби із міжнародною злочинністю 
так і на національних стратегіях щодо протидії терористичній діяльності, незаконного обігу 
наркотичних засобів і психотропних речовин, підвищення рівня безпеки зберігання ядерних 
матеріалів, ефективного маніпулювання інтелектом та інше. 

Враховуючи велику суспільну небезпеку міжнародної злочинності та беручі до уваги її 
транснаціональний характер, держави активно приєднуються до відповідних міжнародно-правових 
актів, що координують співробітництво у сфері протидії таким злочинам, а саме:Конвенції ООН 
про боротьбу з торгівлею людьми і експлуатацією проституції третіми особами 1949 р.; Європейської 
конвенції по відшкодуванню збитків жертвам насильницьких злочинів 1983 р.; Конвенції Ради 
Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми 2005 р.; Протоколу про попередження 
і припинення торгівлі людьми, особливо жінками й дітьми і покарання за неї даний протокол 
доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р. та інше. 
Між тим, залишається поза увагою, у порівнянні із торгівлею людьми, работоргівля і небезпека 
контрабанди мігрантів.  

На характер вчинених транснаціональних злочинів в тій чи іншій державі суттєвий вплив 
має її географічне розташування. Так, наприклад, Д. Зетч зазначив, що невелика за територією 
держава Нідерланди, є одними із «воріт» через які південноамериканський кокаїн потрапляє на 
територію Європейського Союзу. І причиною цьому – розгалужена інфраструктура, що з’єднує 
держави-учасниці ЄС, чималі міграцій анклави з держав-постачальників і держав-призначення 
мігрантів, а також величезні транзитні морські порти у містах Роттердам і Амстердам через які із 
Південної та Центральної Америки люди і товари потрапляють до ЄС. Нажаль все це неможливо 


