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за спoсoбoм та мoтивами, а такoж за предметoм крадiжoк 

вiдпoвiднi спoсoби пoкарання, щo такoж будуть вiдрiзнятися мiж 

сoбoю за ступенем сувoрoстi та ступенем психoлoгiчнoгo впливу.  

Пiдвoдячи пiдсумки, мoжна прийти дo рoзумiння тoгo, щo на-

справдi злoчини, скoєнi oсoбoю iз психoлoгiчними дефoрмацiями, 

перетвoрюються на спoсiб життя, oскiльки внутрiшнiй мoтив 

пoхoдить вiд тривалoгo впливу зoвнiшнiх чинникiв та неспрo-

мoжнoстi oсoби прoтистoяти їм. Це змiнює не тiльки спoсiб мис-

лення, а такoж й внутрiшнi перекoнання, систему цiннoстей та 

зoвнiшнiй прoяв психoлoгiчних oсoбливoстей oсoби. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ 
СУДОВОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УМОВАХ 

ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА  

В умовах цифрового суспільства сучасна наука швидко змі-

нює тенденції розвитку. Зручність користування цифровими ін-

струментами сприяє витісненню звичних раніше способів пошуку 

інформації, таких як, наприклад, стаціонарні бібліотеки. Зараз їх 

заміняють інтернет ресурси, які стають все більш популярними, рі-

зноманітними та адаптованими до вимог споживачів. 

Негативним впливом швидкого розвитку науки в умовах циф-

рового суспільства є надмірна кількість недоброякісної та фальси-

фікованої інформації, недостовірність оприлюдненої інформації і 

відсутність умов контролю якості інформації стосовно товарів і по-

слуг в сучасному цифровому світі. 

В сучасній науковій роботі важливим етапом роботи молодих 

вчених є перевірка інформації на правдивість і актуальність, адже, 

користуючись інформацією, опублікованою в Інтернет-мережі, не 

завжди можна бути впевненим в її істинності.  

На даний момент не існує чітких правил й умов оприлюднення 

інформації у Інтернет-просторі, діючих засобів контролю якості 

інформації, яка публікується. В той же час, Інтернет-мережа не є 

абсолютно безконтрольною, адже інформація, яка стосується забо-

ронених законом тем, контролюється. Контролювати всі напрямки 

інформаційного простору у всесвітній мережі неможливо, адже кі-

лькість інформації, яка є у вільному доступі з кожним роком збіль-

шується, створюється непідконтрольна кількість інформаційних 

ресурсів, сайтів, порталів, інформаційних сторінок, які може ство-

рити занадто широке коло осіб, розміщуючи на своєму інтернет 

ресурсі будь-яку дозволену законодавством інформацію в незале-

жності від того, чи являється вона перевіреною на достовірність. 

Користування інформацією, опублікованою в Інтернет-мережі, не 

завжди є надійним внаслідок відсутності необхідності затвер-

дження та обов'язкової перевірки перед публікацією. В результаті 

науковці користуються перехресною перевіркою прочитаних ма-

теріалів перед прийняттям рішення, що займає більше часу. 

Процес пошуку молодими вченими існуючої інформації згідно 

заданій тематиці, пошук достовірних інформаційних джерел і 
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подальший вибір інформації, яку можна використовувати у процесі 

наукової діяльності при проведенні наукового дослідження потре-

бує занадто великих затрат часу, внаслідок відсутності єдиної стру-

ктури, упорядкованої системи величезних об’ємів інформації. Ве-

лика кількість вибору інформаційних ресурсів у сучасній науковій 

діяльності є не тільки проблемою, адже одночасно полегшує і ускла-

днює процес наукових досліджень молодими вченими. 

Однією з найважливіших проблем становлення України як ві-

дносно молодої держави є недостатньо швидкий темп розвитку на-

уково-дослідної сфери, яка потребує розширення науково − мето-

дичної бази шляхом створення достатньої кількості державних та 

національних стандартів, технічної документації, інструкцій, які 

були б у вільному електронному доступі та безкоштовні для усіх 

користувачів.  

Об’єктами дослідження молодих вчених галузі судової това-

рознавчої експертизи, як в науковій, так і в практичній діяльності 

можуть виступати будь-які матеріальні цінності. Відсутність у ві-

льному безкоштовному доступі у мережі Інтернет відповідних 

ДСТУ (Державні стандарти України, які повинні бути у вільному 

доступі для будь якого пересічного споживача) є проблемою, яка 

не дає змоги провести дослідження у той мірі, якої може вимагати 

конкретна ситуація. Довгий процес пошуку необхідних для конк-

ретної групи товарів ДСТУ, які містять у собі необхідну для про-

ведення дослідження інформацію, яка є достовірною, значно упо-

вільнює загальний процес дослідження.  

Оскільки об’єкти дослідження галузі судової товарознавчої 

експертизи є різноманітними, заздалегідь не відомо ДСТУ щодо 

яких саме груп товарів можуть стати терміново необхідними, саме 

тому так важливо створити наявність усіх діючих ДСТУ у віль-

ному безкоштовному доступі у мережі Інтернет.  

При наявності структурованої інформаційної системи в сучас-

ному цифровому просторі з’явиться можливість користування офі-

ційними державними інформаційними ресурсами в процесі прове-

дення дослідження, як етапу судової товарознавчої експертизи, ре-

зультатом якого є складання висновку судової експертизи, який 

має вагому юридичну силу.  

Багато об’єктів дослідження є імпортними товарами, отже ін-

струкції з експлуатації та інші супровідні документи не 
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відповідають нормам, які діють на території України. Дуже часто 

в супровідних документах відсутній термін служби товару, що 

ускладнює проведення дослідження.  

Практичний досвід проведених в Україні наукових дослі-

джень, пов’язаних з косметичною продукцією засвідчує наявність 

проблем у сфері державного регулювання при розробці, виготов-

ленні та реалізації косметичної продукції, а саме при здійсненні 

експортно-імпортних операцій та допуску косметичної продукції 

на внутрішній ринок в умовах цифрового простору.  

Правила контролю за обігом косметичної продукції на внутрі-

шньому ринку України та основні суттєві вимоги щодо безпеки ко-

сметичної продукції не є чітко визначеними, а в деяких випадках 

взагалі відсутні. 

Необхідність приведення українського законодавства у відпо-

відність із зобов’язаннями України щодо Угоди про партнерство і 

співробітництво і створення правової бази ринкової економіки у 

відповідності з нормою права є основним етапом в процесі інтег-

рації України в ЄС.  

Важливим кроком у цьому процесі є впровадження міжнарод-

них стандартів та сертифікаційних процедур, приведення їх у від-

повідність до міжнародних норм та європейських директив, таких 

як прийнятий Європарламентом Регламент №1223/2009 від 

30.11.2009 р., для закріплення ряду вимог щодо якості і безпечно-

сті косметичної продукції на споживчому ринку країн ЄС [1]. 

В процесі практичної діяльності було встановлено, що в Україні 

основними документами, що регулюють обіг косметичної продук-

ції, є Державні санітарні правила і норми 2.2.9.027-99 «Санітарні 

правила і норми безпеки продукції парфумерно - косметичної про-

мисловості» [2], а також інші нормативно-правові акти на космети-

чну продукцію, більшість із яких були розроблені і впроваджені по-

над 10 років тому, що є занадто довгим часовим відрізком. 

Розвиток науково-методичної бази щодо сфери торгівельного 

підприємництва, як наслідок сприятиме розвитку наукової діяль-

ності у сфері судової експертизи, а саме, більш якісному і глибо-

кому проведенню всіх етапів судово-товарознавчої експертизи, мі-

жрегіональному та науковому співробітництву, обміну досвідом, 

проведенню спільних наукових досліджень, створенню науково-

методичної бази, виданню науково-методичних посібників, 
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залученню як молодих так і високо досвідчених спеціалістів до на-

укової діяльності. 
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРЕВЕНТИВНІ ЗАХОДИ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ 

Оскільки здійснення працівниками поліції своїх обов’язків пе-

редбачає можливість обмеження прав і свобод громадянина, то до-

слідження особливостей здійснення правоохоронної діяльності ви-

дається достатньо актуальним. Припинення і попередження право-

порушень у сфері безпеки дорожнього руху працівниками поліції 

сприяє зменшенню травматизму під час управління транспорт-

ними засобами, що слугує додатковою підставою актуальності об-

раної теми доповіді.  

Предметом доповіді є нормативно-правові засади здійснення 

працівниками поліції адміністративно-превентивних заходів  

у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. 

Метою доповіді є висвітлення правової основи для здійснення 

працівниками поліції адміністративно-превентивних заходів у 

сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. 

Перелік превентивних заходів встановлено у Кодексі про ад-

міністративні правопорушення та Законі України «Про 
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