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ПРОФЕСОР М. І. ХЛЄБНІКОВ (1840-1880) ЯК ІСТОРИК  

ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА КИЇВСЬКОЇ РУСІ 

 
У статті проаналізовано творчий доробок історика права ХІХ ст. щодо основних аспектів 

історії держави та права Київської Русі Миколи Івановича Хлєбнікова, який у своїх працях 

розглянув великий пласт наукових проблем цієї доби – від походження слов’ян та утворення ними 

своєї держави до стану давньоруської державності в період роздробленості. Основну увагу при-

ділено його аналізу основних положень «Руської правди» щодо кримінального та цивільного пра-

ва, а також судочинства. У багатьох твердженнях М. І. Хлєбніков спирався на думку своїх попе-

редників, але в деяких випадках полемізував із ними, намагався обґрунтувати свої думки. Йому 

вдалося показати, як еволюціонувала юридична думка Київської Русі упродовж ХІ–ХІІ ст., у чому 

був внесок наступників Ярослава в цю еволюцію. 

Ключові слова: історія права, М. І. Хлєбніков, Київська Русь, «Руська правда», давньорусь-

ке право, судочинство, юридична біографістика, історіографія. 

 

Постановка проблеми. Історія держави і права Київської Русі – це історія держави 

і права європейського народу. Це є визначальним як для окреслення предмета нашого дослі-

дження, так і для розуміння його змісту. Основні риси права Київської Русі почали розро-

бляти ще в кінці ХVІІІ ст., з цього, власне, і почалася наука «Історія права». Зараз ці ри-

си виокремлено, синтезовано, вони є в кожному підручнику з цієї дисципліни, де 

виділені в тому чи іншому порядку на розсуд авторів. Проте засадничим є питання про 

те, хто ж стояв біля витоків розробки цих проблем, які з їх ідей потрапили в підручники. 

Слід відзначити, що значний внесок у дослідження права Київської Русі зробили вчені, 

які працювали у ХІХ ст. в університетах на теренах України: Харківському, Київському 

та Одеському. Їх доробок вивчено різною мірою. Одним із тих, хто активно розробляв 

цю тематику та сприяв розвитку історико-правової науки, був професор Київського уні-

верситету Микола Іванович Хлєбніков. 

Аналіз публікацій, у яких започатковано вирішення цієї проблеми. Нам не 

вдалося знайти жодної статті, у якій був би детально проаналізований творчий доробок 

М. І. Хлєбнікова. У матеріалах про нього подано лише загальну характеристику його 
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наукової діяльності (максимум на один абзац) – це різні довідники та енциклопедичні 

словники, останній із яких вийшов ще в 1903 р. 

Мета статті – проаналізувати творчий доробок історика права ХІХ ст. Миколи 

Івановича Хлєбнікова щодо основних аспектів історії держави та права Київської Русі. 

Виклад основного матеріалу. Микола Хлєбніков народився в 1840 році у Вет-

лузькому повіті Костромської губернії [1, с. 344]. Батько Хлєбнікова, міщанин із Царе-

восанчурська Вятської губернії, усе своє життя служив по відкупах, був людиною до-

питливою й захоплювався «Историей государства Российского» М. М. Карамзіна, з якої 

знав напам’ять цілі сторінки. Один його дядько (брат матері), студент Демидівського 

юридичного ліцею (зараз Ярославський державний університет), навчив Миколу гра-

моті. До 12-ти років М. Хлєбніков старанно навчався спочатку в сільській школі, неда-

леко від Царевосанчурська, потім у Яранському й Пензенському повітових училищах.  

У 1852 році Пензенське повітове училище відвідав Антропов, інспектор казен-

них училищ Казанського навчального округу, у який входила в той час і Пензенська гу-

бернія. На іспиті, чіпляючись до відповідей Хлєбнікова, Антропов виявив його знання 

недостатніми й наполіг на тому, щоб його залишили на другий рік у другому класі. Ця 

несправедливість так сильно подіяла на хлопчика, який був тямущим учнем, що він по-

кинув училище й поступив на службу по відкупній частині. Служачи підвальним на 

винних складах у містах Чембар і Саранськ (Пензенська губернія), Хлєбніков перечитав 

майже все, що можна було знайти в бібліотеках цих повітових містечок. Пристрасть до 

читання й жага вчення так розвинулися в ньому за цей час, що він заявив батькові про 

неможливість продовжувати службу і про свій намір вступити до гімназії. Кошти були 

мізерні, хлопчикові вже минуло 16 років, а він не знав навіть азбуки іноземних мов, а 

тому здавалося неможливим знову взятися за перерване навчання. Проте викладач Пен-

зенського дворянського інституту В. Х. Хохряков, помітивши виняткові здібності 

Хлєбнікова, за пів року підготував його в 4-й клас гімназії. У 1860 році М. І. Хлєбніков 

вступив на юридичний факультет Московського університету і став старанно займатися 

історією й політичними науками. У 1865 р. він закінчив курс у званні кандидата права й 

отримав місце вчителя історії в Могилевській гімназії [1, с. 344]. 

У 1869 році він захистив у Московському університеті дисертацію «Про вплив 

суспільства на організацію держави в царський період російської історії» («О влиянии 

общества на организацию государства в царский период русской истории») на ступінь 

магістра державного права. У своїй роботі М. І. Хлєбніков намагається подати загаль-

нофілософську характеристику цього періоду. Основними чинниками суспільства він 

визнає економічні умови й розумово-релігійний розвиток. Робота М. Хлєбнікова охо-

плює так званий царський період (1547–1721 рр.), але доведена лише до смерті Олексія 

Михайловича [2, с. 424]. Згодом він отримав у Варшавському університеті кафедру з 

цього предмета, захистивши потім, у 1872 році, у Київському університеті дисертацію на 

ступінь доктора права. Із 1877 року до самої смерті він обіймав посаду професора філо-

софії й енциклопедії права в Київському університеті [3, с. 682-688]. 

У своїх працях він досить пристрасно виступав проти матеріалізму й соціалізму, 

захищаючи свої релігійно-моральні ідеали [2, с. 424]. Микола Іванович Хлєбніков рапто-

во помер 14 (26) червня 1880 року[3, с. 688]. 

У праці «Суспільство й держава в домонгольський період руської історії» («Об-

щество и государство в домонгольский период русской истории»), виданій у 1872 р. [4], 

М. І. Хлєбніков подає свою періодизацію цього етапу історії, фактично виділяючи 4 

періоди: 1) до 862 р. – період побуту та політичного устрою племен, що увійшли до 

складу первісної Руської держави; 2) період зовнішнього, або механічного, об’єднання 

племен в одну державу (862–1054 рр.); 3) період панування патріархальних ідей і сто-

сунків (1054–1155 рр.); 4) період політичної дезорганізації й морального занепаду (1155–

1237 рр.). Із такою періодизацією можна погодитися лише в деяких аспектах, а з харак-

теристикою періодів – зовсім ні. М. І. Хлєбніков починає свою періодизацію, як це було 

прийнято раніше й застосовується зараз у російській історіографії, із 862 р., але в україн-

ській датою відліку є 882 р., коли північна й південна частини Русі були об’єднані й 

утворилася єдина держава з центром у Києві. Крім того, професор об’єднує період ста-

новлення й період розквіту Київської Русі, закінчуючи його 1054 р. Зараз історики права 

України дають інше визначення цих періодів. Принаймні, поширеним є поділ на такі 

періоди: утворення та становлення Київської Русі (882–978  рр.); розквіт Київської Русі 

(978–1054 рр.), роздробленість Київської Русі (1054–1360 рр.) [5, с. 30]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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Як і абсолютна більшість істориків права, що досліджували добу Давньої Русі, 

М. І. Хлєбніков починає свою історію з походження давніх слов’ян. Фактично він був 

прихильником міграційної теорії походження слов’ян, але вважав, що вони давно при-

йшли в Європу [4, с. 2]. На той час це була поширена думка, хоча в деяких популярних 

виданнях, наприклад, у багатотомному виданні О. В. Терещенка (1848 р.) «Побут русь-

кого народу» («Быт русского народа») вказано, що слов’яни були європейцями й жили 

по всій Європі та приморських містах Анатолії [6, с. 6]. 

М. І. Хлєбніков віддавав належне ідеям Й. Еверса та, як і більшість авторів 

ХІХ ст., погоджувався з його теорією про утворення народів із племен, а племен із родів. 

Й. Еверс 1835 р. писав, що народ «розвивається з сім’ї на чолі з хазяїном будинку до 

роду із старійшиною, до племені з вождем і, нарешті, до народності з правителем» [7, 

с. 6]. В основу поглядів історика лягла патріархальна теорія, яка полягала в тому, що 

сім’я – це організаційна основа суспільства. Заслугою Й. Еверса є те, що він поставив 

завдання виділити ті переддержавні форми громадського об’єднання, які, розвиваючись, 

поступово переросли в державу [8, с. 185-186]. 

Розвиваючи до певної міри погляди Й. Еверса, М. І. Хлєбніков відзначав, що 

«суттєва й головна мета родового устрою – захист прав особистості. Рід є моральним 

союзом членів, які захищають кожного родича» [4, с. 27]. Разом із тим він вказував, що 

«суд та судова влада родоначальників поширювалися лише на членів роду» [4, с. 35]. 

Розмірковуючи над питанням про походження Давньоруської держави, 

М. І. Хлєбніков вважав, що «найважчим і, можливо, таким, що його не можна вирішити, 

питанням руської історії є питання про те, хто були засновники Руської держави, яких 

літописець називає варягами». Він висловлює припущення, що «дуже вірогідно, що ва-

рягами наші предки називали всякого торгівця, у деяких місцевостях це залишилося». 

При цьому професор вступає в полеміку зі своїми попередниками та сучасниками, вва-

жаючи, що найменш вірогідними є три твердження – В. Татищева, Й. Еверса та 

М. Костомарова, із яких перший вважав, що це були фіни, другий – литовці, а третій – 

що якісь роси біля Чорного моря. «Але фіни та литовці – пише М. І. Хлєбніков, – пере-

бували в первісному стані й такого завзяття виказати не могли. Вірогіднішими є інші три 

версії, де перша припускає, що це були скандинави, друга – слов’яни, третя – морські 

молодці, що складають суміш слов’ян і норманів… Із цих систем загальноприйнятою є 

норманська, якщо не приймати різкої форми виняткових скандинавістів [4, с. 68-69]. 

Висловив він свою думку і щодо антинорманістів, визнаючи, що вони відрізняються різ-

номанітністю та хисткістю доказів [4, с. 73]. Урешті-решт професор доходить висновку, 

що питання не може бути вирішене винятково на користь якоїсь зі сторін [4, с. 74]. 

У монографії М. І. Хлєбнікова відзначено, що культурна та політична форма 

першого періоду пояснюється взаємним впливом трьох елементів: слов’янського, варя-

зько-руського та грецького. Найважливішим із них був елемент слов’янський, який пог-

линув елемент варязький і по-своєму переробив елемент візантійський [4, с. 76].  

При цьому М. І. Хлєбніков вважає «зовсім безпідставними» твердження 

М. М. Карамзіна, що до заклику варягів слов’янські племена жили за республіканськими 

вольностями й потім потрапили під владу самодержавну. Опонуючи своєму знаному 

колезі, М. І. Хлєбніков пише: «Як у родовому устрої ми знаходимо мало схожого на рес-

публіку, так і в державі перших князів знаходимо мало схожого на самодержавство, яке 

повністю суперечить характеру влади перших князів. Ні самі князі, ні підкорені ними 

народи не мали уявлення про таку владу. Тільки звичка до підкорення, лише в силу три-

валої опіки в народі поширюється переконання у важливості та необхідності вищої вла-

ди» [4, с. 89].  

Цікаво порівняти точку зору М. І. Хлєбнікова щодо влади князів і самодержавс-

тва з думками інших, більш відомих його сучасників. Згідно з В. Й. Ключевським, спо-

чатку під самодержцем та автократом розумівся володар, який не залежить ні від якої 

сторонньої зовнішньої влади, нікому не платник данини, тобто той, що є сувереном [9, 

с. 198]. Водночас М. І. Костомаров (1872 р.) визнавав, що в XIV столітті, зі знищенням 

уділів на Русі, повинна була, здавалося б, розвинутися монархія, у якій влада монарха 

була б розділена з боярами. Цього не сталося, і влада зросла до повного самодержавства 

через егоїзм і відсутність згуртованості серед боярства [10, с. 5-9]. Ще дальше 

М. Костомарова пішов професор Ф. І. Леонтович. Помітивши, що думка про монгольські 

впливи, хоча й давно висловлюється, але ніде суворо й документально не доводиться, 

він 1879 р., на підставі подібності Чингізової Яси й Ойратських статутів (Цааджін-Бічік), 
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вказує цілий ряд запозичень у політичному, громадському й адміністративному житті 

Московської Русі з монгольського права. У монголів запозичені: погляди на царя як вер-

ховного власника всієї території держави; прикріплення селян і закріпачення посадських 

людей; ідея про обов’язкову службу служивого стану й місництво; московські накази, 

що були скопійовані з монгольських палат [11]. Як бачимо, погляди плеяди названих 

істориків є глибшими й цікавішими, ніж у М. І. Хлєбнікова, але слід висловити застере-

ження, що він спеціально це питання не досліджував, обмежившись лише деякими за-

уваженнями. 

Щодо сучасних поглядів на поняття «самодержавство», то в «Енциклопедії істо-

рії України» (2012 р.) воно визначено як: 1) державний лад Московії й Російської імпе-

рії, що існував у період із 2-ї половини XV ст. до лютого 1917 р.; 2) характеристика вла-

ди московського великого князя, царя, згодом – російського імператора. У широкому 

сенсі поняття самодержавства є синонімічним із поняттям феодально-абсолютистської 

влади, уособленої монархом [12, с. 432]. 

У своїй монографії М. І. Хлєбніков аналізує еволюцію князівської влади від са-

мої появи князів до утвердження їх як правителів. Він вважав, що перші князі – це герої 

дружини, які були зайняті війнами для здобуття поживи, а не для захисту держави. І ли-

ше Володимир і його син Ярослав – справжні государі племені, тому що Володимир по-

чав будувати перші руські фортеці, а Ярослав продовжив його справу. Саме цю ознаку 

виділяв М. І. Хлєбніков як таку, що характеризує справжнього правителя племені, оскі-

льки його завданням є захист своїх підданих [4, с. 93-94]. Це призвело, на його думку, і 

до зміни статусу дружинників, які стали, таким чином, переважно не рядовими воїнами, 

а однодумцями князя, а також начальниками [4, с. 95]. 

Як і багато хто з його сучасників, М. І. Хлєбніков розмірковує над походженням 

терміна «боярин». Він вважав, що боярин походить від слова «большой» [4, с. 101]. Су-

часник Хлєбнікова професор Одеського університету В. В. Сокольський (1870 р.) до-

тримувався такої ж думки [13, с. 14]. Загалом щодо походження цього терміна вислов-

люються різні думки. Одні дослідники виводять його від старослов’янського «бой» 

(воїн) або «болій» (великий), інші – від тюркського «бояр» (вельможа, багатий чоловік), 

ще інші – від староісландського boaermen (знатна людина) [14, с. 9]. Є точка зору, що це 

термін дунайсько-булгарського походження [15, с. 106]. М. Ф. Котляр (2005 р.) у своїй 

статті, уміщеній в «Енциклопедії історії України», вказує, що цей термін має тюркське 

походження [16, с. 362]. Як нам здається, у цьому випадку думка М. І. Хлєбнікова має 

право на існування. 

В аналізованій монографії М. І. Хлєбніков відзначає, що соціальна диференціа-

ція в добу Київської Русі в основному завершилася в часи Ярослава Мудрого. Він вва-

жає, що саме в цей час суспільство вже розпалося на класи: бояр, вільних людей і рабів – 

смердів і холопів [4, с. 104, с. 108]. 

Певне місце в його дослідженні посідають питання загальної еволюції права 

стародавніх слов’ян, їх взаємозв’язку та взаємовпливу з правом інших народів. «Немає 

сумніву, – пише М. І. Хлєбніков, – що правові ідеї наших слов’янських племен збігалися 

з норманською правовою свідомістю, як і правові ідеї всіх первісних народів дуже схо-

жі» [4, с. 135]. Він конкретизує також і питання про те, у чому ж полягав вплив варягів 

на формування давньоруського права. «Перше й головне нововведення норманів, – від-

значає дослідник, – це вири або державні пені на злочинців. До цього роди або вели кри-

ваву боротьбу, або обмежувалися головщиною. Найбільший вплив норманів був швид-

ше на руське судочинство, ніж на право. Це, можливо, поєдинки» [4, с. 136]. Отже, 

М. І. Хлєбніков констатував, що вплив норманів на давньоруське законодавство був, але 

значніше він виявився в юридичному процесі. 

Учений проаналізував також деякі економічні складові князівської влади та їх 

зв’язок з політичною владою князя. Він відзначав, що князівські доходи складалися з вла-

сних маєтків і різних податків на підлеглі племена. Найважливіший дохід давали князівсь-

кі села, населені рабами або смердами. Князівські доходи з племен, підлеглих йому в дер-

жавному відношенні, складалися з дані, оброків, уроків та мита [4, с. 141, с. 143-144].  

Щодо появи християнства на Русі, то М. І. Хлєбніков вважав, що воно прийшло 

на Русь задовго до Володимира Хрестителя, разом із норманами, але не набуло зразу 

поширення серед місцевого населення, залишаючись релігією скандинавських прибуль-

ців [4, с. 146].  

Досить оригінальними є міркування М. І. Хлєбніков щодо державного устрою 
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Київської Русі в період роздробленості. Він вважав, що після Ярослава Мудрого Русь не 

була ні союзною державою, ні союзом держав. «Союзна держава, – писав він, – вимагає 

більш-менш сильної та політично забезпеченої влади, чого не було у великих князів ки-

ївських. Союз держав, надаючи кожному князю у повне розпорядження його володіння, 

допускає й деякі центральні установи, якими, мабуть, були з’їзди князів, але їх було ма-

ло й діяли вони недовго. З іншого боку, князівства та їх правителі не були чужими один 

одному; князі перебували в родинних стосунках, підлеглі їм племена були одного похо-

дження та сповідали одну віру» [4, с. 184-185].  

У своїй роботі М. І. Хлєбніков висловив думку щодо теоретичної дискусії між 

відомими істориками С. М. Соловйовим та В. І. Сергєєвичем. Так, С. М. Соловйов вва-

жав, що першим головним правом на велике княжіння було старшинство фізичне (тобто 

старшинство за першоспорідненням). В. І. Сергєєвич (1867 р.) доводив, що «родинні 

відносини, які існували майже між усіма князями, не могли, звичайно, залишатися без 

впливу на їх взаємостосунки; проте ці стосунки визначалися не спорідненням, а стано-

вищем князів як правителів незалежних одна від одної волостей» [17, с. 122]. 

М. І. Хлєбніков не став категорично на бік одного з дискусантів, відзначивши, що «бага-

то фактів, які суперечать теорії Соловйова, зовсім не відкидають її. Заслуга Сергєєвича в 

тому, що він показав її однобічність» [4, с. 188-189].  

М. І. Хлєбніков відзначав, що протягом першого покоління після Ярослава Му-

дрого (50 років) Русь ще була цілісною державою, причому князі не мали окремих уділів 

і швидше були схожі на простих посадників князя з розширеними повноваженнями [4, 

с. 190].  

Дослідник вважав, що метою будь-якої правильно влаштованої держави є на-

родне благо, ідеалізуючи роль держави у феодальному суспільстві, тому він звужував 

поняття державного права періоду розпаду Київської Русі. Він писав: «До державного 

права цього періоду не можуть бути віднесені ні ідеї родового права, ні договірні поста-

нови князів, ні їх двосторонні договори. В усіх цих випадках народне благо, яке лише 

одне може бути метою держави, відсувається на задній план, а на передній висуваються 

інтереси та права князів» [4, с. 213]. Але в той час інакше й не могло бути, тому ці твер-

дження М. І. Хлєбнікова виглядають дещо наївними. 

Учений аналізує зв’язок між військовою потугою князів та межами їх влади. Він 

пише, що князі після Ярослава вже не могли утримувати велику дружину й були постав-

лені в повну залежність від місцевого народонаселення – тому зросла роль віча. Але че-

рез століття після смерті Ярослава жителі Києва вже не брали ніякої участі в законодав-

стві, суді та адміністрації [4, с. 260-261, с. 268]. 

Достатню увагу М. І. Хлєбніков приділив аналізу «Правди Ярославичів», виді-

лив її новизну порівняно з «Правдою Ярослава». Він стверджував, що «Правда» синів 

Ярослава вносить такі нові положення: 1) установлення вервей; 2) постанову про вбивс-

тво огнищан; 3) постанову про крадіжку; 4) уроки за вбивство князівських рабів; 

5) постанову про самосуди; 6) захист власності. Згодом, за Володимира Мономаха, – ще 

дві: 7) суспільство дикої вири; 8) наклепна вира [4, с. 294]. Дослідник детально аналізує 

кожне з цих положень новизни, підкреслюючи, що «Правда Ярославичів» мала на меті 

захист життя княжих урядовців, власності князя та власності найвищих посадовців Київ-

ської держави. Автор акцентує увагу на тому, що безумовним досягненням «Правди 

Ярославичів» було скасування кровної помсти та її заміна на грошові стягнення.  

Досить цікавим є спостереження професора про те, що вбивство раба не карало-

ся вирою за законом, а розглядалося просто як знищення чужої речі, причому вбивця 

зобов’язаний був сплатити власнику раба взагалі лише невелику пеню чи урок за ринко-

вою вартістю раба [4, с. 301].  

Розмірковуючи над еволюцією давньоруського права та відмінностями між 

«Правдою Ярослава» та «Правдою Ярославичів», М. І. Хлєбніков підкреслює, що остан-

ня вже відрізняє просту крадіжку від крадіжки зі зломом, а саме відрізняє крадіжку в 

полі від крадіжки в кліті [4, с. 303].  

Значну увагу в монографії Микола Хлєбніков приділяє судоустрою та судочинс-

тву. Він підкреслює, що «вищим джерелом суду були князі, і прерогатива суду була од-

нією з найдавнішим прерогатив князя. На кого поширювалися ці прерогативи? На всіх 

вільних людей, оскільки раби були приватною власністю й судилися у свого пана. Але й 

раби підлягали суду князя, якщо вчиняли кримінальний злочин» [4, с. 305].  

У той час існували різні думки щодо того, хто ж мав судові повноваження. 
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М. І. Хлєбніков заперечує іншому своєму сучаснику – П. М. Чеглокову (1855 р.), який 

вважав, що посадники не мали судової влади [18, с. 9]. «Якщо судили тіуни – залежні від 

князя, – пише М. І. Хлєбніков, – то немає підстав думати, що цього не робили вільні лю-

ди – посадники» [4, с. 306]. Але тут М. І. Хлєбніков неточний, бо П. М. Чеглоков далі 

пише, що в деяких регіонах Русі, зокрема у Пскові, у XIII ст. функціонували суди: віче, 

спільний князя й посадника, «купецьких старост і соцьких», церковний. Князь і посад-

ник засідали в хоромах першого з них, розслідували й вершили справи про вбивства, 

розбої, грабежі, «татьбу», деякі цивільні позови. Посадникові підкорялися тіуни, дрібні 

судові агенти, а також призначені ним у «передмістя» намісники. Посилюючись, князів-

ська влада витісняла останніх [18, с. 38-42]. На думку Ф. М. Устрялова (1855 р.), віче суд 

не здійснювало – воно довірило «юридичні права» тим статечним посадникам, що «пе-

ребували на дійсній службі». Останні присягалися «судити право» і не брати «посулів». 

Кожен із посадників, що часто мінялися, був креатурою однієї з вічових «партій», що 

постійно змагалися, тому з метою збереження правопорядку він зобов’язувався «не пе-

ресуджувати справ, уже вирішених» попередником [19, с. 76-78]. І. Є. Енгельман 

(1855 р.) вважав, що «князь зазвичай не брав участі в суді безпосередньо, а здійснював 

його через інших осіб, яких призначав для цієї мети, як, наприклад, у Пскові, так і по 

волостях». Князь і посадник обиралися народним зібранням і підкорялися йому, тому не 

мали права вершити справи, що поступали до них, на віче. Вони судили на «князівсько-

му дворі», керуючись давніми звичаями, згідно з присягою, даною під час вступу в пра-

вління [20, с. 99]. 

Значну увагу в монографії М. І. Хлєбнікова приділено цивільно-правовим відно-

синам доби Київської Русі. Дослідник вважав, що «Руська правда» знає лише такі види 

договорів: купівлі-продажу, займу, найму й поклажі [4, с. 322]. Він аналізує кожен із 

них, вказує на особливості їх укладення, відзначаючи при цьому, що договір найму був 

слабо розвинутий і майже не існував, тому що всякий господар працював сам на себе, а 

за необхідності міг купити раба. 

Холопи не мали за законом майна, оскільки все, що вони мали, належало їх вла-

снику, тому не могли мати спадкового права. У середовищі вільних людей майнові сто-

сунки визначалися частково звичаями, частково впливом візантійського права. Сім’я 

підпорядковувалася праву і владі свого володаря. Глава сім’ї був повним господарем 

своєї дружини і своїх дітей [4, с. 326].  

В. І. Сергєєвич (1867 р.) підкреслював значення сім’ї у спадкуванні, наголошу-

ючи, що в цьому сенсі рід уже не мав значення: «Стосовно одного з найважливіших 

людських інтересів щодо власності – рід не виявляє ні найменших ознак буття; будь-яка 

сім’я розглядається як самостійна установа, поза зв’язком з іншими сім’ями того ж ро-

ду» [17, с. 45]. Слід відзначити, що доба Київської Русі характеризується недостатньою 

розвиненістю цивільно-правових відносин, оскільки відбувалося лише становлення фео-

дальних відносин. Відповідно право власності окремих осіб значною мірою було обме-

жене. Торкнулося це обмеження і спадкових прав [21, с. 9]. 

Дослідник у зв’язку з цим відзначає, що, згідно з «Руською правдою» ХІІ ст., за 

вбивство дружини платили половинну виру, тобто просто платили урок її чоловіку. Бу-

динок відомого розбійника віддавали на пограбування разом із дружиною та дітьми, 

тобто діти відповідали за батька як його власність [4, с. 157]. 

Висновки. У 1901 р. доктор російської історії Д. О. Корсаков на сторінках 

«Російського біографічного словника» дав таку оцінку історичним працям 

М. І. Хлєбнікова: «Хлєбніков – типовий представник обдарованих самоуків, вирізняєть-

ся у своїх працях усіма властивими їм достоїнствами й недоліками. Його вчено-

літературні твори поза сумнівом доводять велику розумову обдарованість, але в той же 

час несуть на собі відбиток відсутності серйозної наукової школи. Розум Хлєбнікова – 

переважно розум синтетичний, що широко охоплює питання, й узагальнювальний, але 

позбавлений своєчасної і строгої наукової підготовки, не має можливості належним чи-

ном орієнтуватися у фактах. Роботи його відрізняються широкими завданнями, велики-

ми планами, непотрібними відступами й не здійснюються ним на ділі; він мало доводить 

у своїх вчено-літературних працях, але висловлює дуже багато ділових думок, які мо-

жуть принести велику користь, будучи розроблені науково» [1, с. 346]. 

Слід відзначити, що з цією загальною оцінкою наукового доробку 

М. І. Хлєбнікова важко не погодитися. Він підготував солідну за обсягом монографію, 

де розглянув великий пласт проблем історії держави та права Київської Русі. У багатьох 
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твердженнях він спирався на думку своїх попередників, але в деяких випадках, як тоді 

було прийнято фактично всіма вченими, полемізував із ними, намагався обґрунтувати 

свої думки. Його періодизація історії домонгольської Русі навряд чи може бути схвале-

на, але раціональні зерна в ній, як і у всій монографії, наявні. М. І. Хлєбніков детально 

аналізує «Правду» Ярослава та Ярославичів, показує, як еволюціонувала юридична дум-

ка Київської Русі упродовж ХІ–ХІІ ст., у чому був внесок синів Ярослава та його внука 

Володимира Мономаха в цю еволюцію. 
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SUMMARY 

Holovko O. M., Hrechenko V. A. Professor M. I. Khliebnikov (1840-1880) as a historian of 

the Kyiv Rus State and Law. Professor of Kiev University Nikolai Ivanovich Khliebnikov was one of 

those who actively worked out the problems of the history of law of Kyiv Rus and contributed to the de-

velopment of historical and legal science in the nineteenth century. In 1872 he published a monograph 

«Society and State in the Pre-Mongolian Period of Rus History», where he outlined their understanding of 

the genesis of the Ancient Rus state. 

 It is this monograph that has become the subject of our analysis, as no publications on the sci-

entific achievements of M. I. Khliebnikov we did not find. The article analyzes the views of the law histo-

rian M. I. Khliebnikov on the main aspects of the history of the state and law of Kyiv Rus. It examines a 

large layer of scientific problems of this era, from the origin of the Slavs and their formation of their state 

and ending with the state of ancient statehood in the period of fragmentation. The professor has developed 

his periodization of the history of Ancient Rus, it is original, but in some aspects it coincides with the 

modern understanding of this aspect of history. In the monograph by M. I. Khliebnikov notes that the 

cultural and political form of the early period of Kyiv Rus is explained by the mutual influence of three 

elements: Slavic, Varangian-Russian and Greek. The most important of these, in his opinion, was the 

element Slavic, which absorbed the element Varangian and in its own way reworked the element Byzan-

tine. M. I. Khliebnikov stated that the influence of the Normans on the old Ancient Rus legislation was, 

but more significantly, it was in the legal process. The article focuses on its analysis of the main provi-

sions of the Rus’ka Pravda, on criminal and civil law, as well as the judiciary. In many of his statements, 

M. I. Khliebnikov relied on the views of his predecessors, but in some cases argued with them, tried to 

substantiate his thoughts. He was able to show how the legal thought of Kyiv Rus evolved during the XI-

XII centuries. What was the contribution of Yaroslav's successors to this evolution.  

Keywords: History of Law, M. I. Khliebnikov, Kyiv Rus, «Ruska pravda», Ancient Rus Law, le-

gal proceedings, legal biography, historiography. 
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ЛЮДСЬКІ ПРАВА У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  

(за матеріалами практики  

Європейського суду з прав людини) 

 

 
Акцентується увага на тому, що розглядаючи справи, пов’язані з порушенням національ-

ними органами публічної влади прав людей у сфері надання медичної допомоги та медичних пос-

луг, Європейський суд з прав людини з’ясовує наявність чи відсутність порушень ст. 2 (право на 

життя) і ст. 3 (свобода від катувань) Конвенції про захист прав та основоположних свобод 

(Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms). При цьому, якщо потер-

пілому заподіяно смерть, то Суд у першу чергу з’ясовує наявність чи відсутність порушень ст. 2, 

якщо потерпілий є живим – наявність чи відсутність порушень ст. 3. Однак, зважаючи на особли-

вості відносин у сфері охорони здоров’я, доцільно вирішити питання про можливість прийняття 

окремого протоколу до Конвенції, предметом регулювання якого будуть саме людські права у 

сфері охорони здоров’я. Це може стати ефективним засобом захисту людських прав у сфері охо-

рони здоров’я. 

Ключові слова: Європейський суд з прав людини, Конвенція про захист прав та осново-

положних свобод, людські права, охорона здоров’я, право на життя, свобода від катувань. 

 

Постановка проблеми. Існуюча система захисту людських прав була сформо-

вана на початку другої половини ХХ століття. З того часу відбулися кардинальні зміни у 

соціумі, зокрема, інтенсивний розвиток науки і техніки, підвищення рівня життя насе-

лення, визначення людської гідності, верховенства права і конституційної демократії 

засадничими цінностями системи права цивілізованих суспільств. Ці зміни не могли не 

позначитися на правовому регулюванні суспільних відносин у сфері охорони здоров’я. 

Так, 28 – 30 березня 1994 року у Амстердамі проходила Європейська нарада з прав паці-

єнтів, за результатами якої прийняті Принципи прав пацієнта, що пов’язано з необхідні-

стю вироблення засад політики у сфері охорони здоров’я у сучасних умовах. Однак, 

текст Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (далі – Конвенція), 

що була прийнята у 1950 році, не містить прав людини у сфері охорони здоров’я. Проте 

ефективність діяльності Європейського суду з прав людини, який створений для захисту 

людських прав, закріплених у цьому міжнародному договорі, є фактором звернення до 

нього й у випадках, пов’язаних із порушенням людських прав у сфері охорони здоров’я. 

Тому аналіз практики Європейського суду з прав людини дозволить краще розуміти 

сутність досліджуваних прав. 

Зважаючи на іманентність рішення Європейського суду з прав людини (далі – 

Суд) прецедентного характеру, а також ураховуючи те, що до складу Ради Європи вхо-

дить 47 держав, виходячи з обов’язку держав-учасниць Конвенції поважати людські 

права, закріплені у ній, а також виконувати остаточні рішення Суду у тих справах, у 

яких вони є сторонами, аналіз практики цього суду дозволяє, по-перше, краще пізнати 

сутність людських прав у сфері охорони здоров’я (виходячи з доктрини «живого дере-

ва», яка передбачає, що Конвенція має тлумачитись, враховуючи умови сьогодення), 

зрозуміти їх сприйняття Судом. По-друге, з’ясувати правові засади забезпечення людсь-

ких прав у сфері охорони здоров’я або визначити напрям розвитку законодавства у 47 

державах.  

Аналіз публікацій, у яких започатковано вирішення цієї проблеми. Слід за-

уважити, що в Україні протягом останніх десяти років активізувалися дослідження різ-

них аспектів людських прав крізь призму практики Суду. І хоча зарубіжний дослідник 
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Е. А. Поснер указує на невиконання окремими державами міжнародних зобов’язань у 

галузі людських прав, зокрема, Лівією, Саудівською Аравією та Суданом, Сполученими 

Штатами Америки [1, с. 24], Суд на сьогодні є ефективним засобом захисту людських 

прав, хоча і субсидіарним [2, с. 186]. 

Зауважимо, що саме обраний нами контекст людських прав у сфері охорони 

здоров’я (через практику Суду) не став предметом дослідження вчених, увага яких зосе-

реджена або на людських правах у сфері охорони здоров’я (наголосимо, Р. Андорно ак-

центує увагу на тому, що гідність людини та стандарти людських прав є продуктом ли-

ше західної культури і тому не застосовуються до інших регіонів світу [3]) або загалом 

на правах пацієнтів (серед яких виокремимо статтю «Права пацієнтів у державах-членах 

ЄС після ратифікації Конвенції про права людини та біомедицину», у якій автори про-

аналізували як ратифікація Європейської конвенції про права людини та біомедицину 

вплинула на законодавство та політику щодо прав пацієнтів, розділивши 11 держав-

членів на 4 категорії залежно від уже існуючого законодавства про права пацієнтів [4]), 

або на співвідношенні людських прав і прав пацієнтів [5]. 

В останні роки інтенція правничої науки спрямована на людські права у кон-

тексті розвитку біотехнологій. «У міжнародному праві в галузі прав людини немає спе-

ціальної згадки про нейронауку, хоча права, закріплені в Європейській конвенції з прав 

людини і в Конвенції про біомедицину, зокрема право на свободу, право на повагу до 

приватного життя і свободу думки, явно мають до них відношення» [6, с. 6] – зазначає 

Сиобан О’Салливан. 

Доволі дослідженим є і питання медичної помилки (у контексті порушення прав 

пацієнтів). У 2018 році у Georgian Medical News опубліковані результати дослідження 

колективу авторів С. Булеца, О. Дрозд, О. Юнін, Л. Могилевський «Медична помилка: 

цивільно-правовий аспект» [7], у яких системно висвітлюються питання захисту цивіль-

них прав людини через медичну помилку. 

Метою дослідження є з’ясування розуміння змісту людських прав у сфері охо-

рони здоров’я Судом (за практикою Суду за ст. 2 і 3 Конвенції) та визначення напрямів 

удосконалення забезпечення цих прав. 

Виклад основного матеріалу. Важливою складовою пізнання сутності людських 

прав у сфері охорони здоров’я є розуміння відмінностей американської доктрини civil 

rights і європейської доктрини human rights. Ще в 1980 році Р. Мартін зазначав, що людські 

права розглядаються через два аспекти: «вони є вимогами до когось / чогось, як і претензі-

ями проти когось» 8, с. 391. Адресатом таких вимог і претензій виступає держава, яка 

взяла на себе обов’язок забезпечувати людські права, яким іманентні фундаментальність, 

природний характер, невідчужуваність. При цьому, слід відзначити суттєву відмінність у 

європейському та американському підходах. Так, Сполучені Штати Америки ратифікува-

ли Міжнародний пакт з громадських і політичних прав лише у 1992 році, однак і до сього-

дні не ратифікували Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права. Ба-

гато американських і британських консерваторів, як зазначає Дж. Донеллі, не сприймають 

економічні, соціальні та культурні права, права на соціальне забезпечення товарами і пос-

лугами, на охорону здоров’я, соціальне страхування, освіту як людські права, розглядають 

їх як менш важливі [9, с. 40–41]. Стан забезпечення і зміст цих прав залежить від стану 

економічного розвитку держави, її фінансових можливостей, тому їх наявність 

пов’язується з прийняттям державою відповідного законодавства. 

Як було зазначено, текст Конвенції не містить прав людини у сфері охорони 

здоров’я, однак Суд розглядає справи, пов’язані з суспільними відносинами у сфері охо-

рони здоров’я. Ці справи доцільно розглядати через аналіз рішень за відповідними стат-

тями Конвенції. Це, переважно, ст. 2 (право на життя), ст. 3 (свобода від катувань), ст. 5 

(право на свободу та недоторканність), ст. 8 (право на приватність). Зауважимо, що за ст. 

8 Конвенції розглядаються справи різного напряму, які доволі часто лише «зовні» 

пов’язані з людськими правами у сфері охорони здоров’я, наприклад, справа про замо-

рожені ембріони (Parrillo v. Italy, заява № 46470/11), справа про можливість народжувати 

удома, а не в медичній установі Dubska and Krejzova v. Czech Republic, заяви № 28859/11 

і 28473/12). Подібними є і справи за ст. 5 Конвенції, наприклад, утримання особи в пси-

хіатричній лікарні як порушення права на свободу (Zaichenko v. Ukraine (No. 2), заява 

№ 45797/09, Shtukaturov v. Russia, заява №. 44009/05). Відтак, найбільше важливою для 

розуміння сутності є практика Суду за ст. 2 і 3 Конвенції. Більшою мірою – навіть за ст. 

2. Це пов’язано з тим, що деякі хвороби є небезпечними для життя людини. Тому нена-
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дання медичної допомоги або неналежне виконання лікарем професійних обов’язків 

може призвести до летального наслідку. 

За усталеною практикою Суду, якщо скарга стосується ненадання чи неналеж-

ного надання медичної допомоги особі у місцях перебування під арештом, що передува-

ло настанню смерті цієї особи, то Суд розглядає таку заяву на підставі ст. 2, якщо ж 

смерть особи не настала, то Суд розглядає справу за ст. 3 Конвенції (якщо заявник скар-

житься на порушення ст. 2 і 3 Конвенції). 

Слід наголосити, що хоча адресатом вимог щодо забезпечення людських прав є 

держава, обов’язок надання медичної допомоги, медичних послуг стосується не лише 

державних установ охорони здоров’я, а і приватних. Органи публічної влади зобов’язані 

прийняти законодавство, закріпивши обов’язок установ охорони здоров’я, як державних 

і комунальних, так і приватних, вживати усіх необхідних заходів для забезпечення захи-

сту життя пацієнтів. Держава має створити ефективну і незалежну судову систему, що 

дозволить з’ясувати причини смерті осіб, яким надавалася медична допомога та притяг-

ти винних до відповідальності (Csoma v. Romania, заява № 8759/05; Glass v. the United 

Kingdom, заява № 61827/00). 

Практику Суду за цією категорією справ доцільно поділити на два різновиди: 

перший стосується ув’язнених осіб, другий – інших людей. Перебуваючи під вартою, 

особа знаходиться під повним контролем публічної влади, яка повинна надавати такій 

особі медичну допомогу, враховуючи стан її здоров’я. Відповідно до міжнародних стан-

дартів держава повинна забезпечити особам, які перебувають під вартою, регулярні ам-

булаторні консультації та невідкладну медичну допомогу; якщо виникає потреба госпі-

талізувати таку особу, це має бути зроблено настільки швидко й у такий спосіб, як цього 

вимагає стан здоров’я. Європейський суд з прав людини неодноразово акцентував увагу 

на необхідності вжиття заходів з метою охорони здоров’я осіб, що перебувають під вар-

тою (Aerts v. Belgium, заява № 61/1997/845/1051; Okhrimenko v. Ukraine, заява 53896/07; 

Kudla v. Poland, заява № 30210/96; Salakhov and Islyamova v. Ukraine, заява № 28005/08). 

У справі Salakhov and Islyamova v. Ukraine (заява № 28005/08) Суд наголосив на 

важливості положення, сформульованого у справі Osman v. the United Kingdom (заява 

№ 23452/94), відповідно до якого «Щоб виникло позитивне зобов’язання держави за 

ст. 2 Конвенції, слід встановити, що органи влади знали або повинні були це знати на 

момент існування реального і негайного ризику для життя визначеної особи та що вони 

не вжили заходів у межах своїх повноважень, які, обґрунтовано оцінивши, можна було б 

вжити, щоб уникнути цього ризику» [10]. 

Водночас ст. 2 Конвенції не покладає на державу надмірного чи непропорційно-

го навантаження на владу. Не кожен ризик для життя створює для публічної влади 

обов’язок вживати оперативно всіх необхідних заходів з метою усунення цього ризику.  

Порушення державою зобов’язань за ст. 2 Конвенції визнається Судом, якщо дії 

та бездіяльність лікарів виходять за межі простої помилки або медичної недбалості, коли 

медичні працівники, які порушують свої професійні обов’язки, відмовляють пацієнту в 

невідкладному лікуванні, повністю усвідомлюючи, що ненадання лікування ставить під 

загрозу життя людини (Mehmet Şentürk and Bekir Şentürk v. Turkey, заява № 13423/09). 

Помилка судження лікаря, недбалість в узгодженні дій лікарів під час лікування пацієнта 

не є достатніми для притягнення держави до відповідальності за виконання позитивних 

зобов’язань за ст. 2 Конвенції (Byrzykowski v. Poland, заява № 11562/05) 

Перебування особи під вартою покладає на державу обов’язок адекватно гаран-

тувати її здоров’я, зокрема через надання їй необхідної медичної допомоги, що передба-

чає забезпечення мінімального обсягу медичного спостереження для своєчасної діагнос-

тики та лікування заарештованої особи (Popov v. Russia, заява № 26853/04; Mechenkov v. 

Russia, заява № 35421/05). На думку Суду, яка викладена у рішенні Yakovenko v. Ukraine 

(заява № 15825/06), ненадання заявникові вчасної і належної медичної допомоги, якої 

він потребував як ВІЛ-інфікований і хворий на туберкульоз, становило нелюдське і таке, 

що принижує гідність, поводження у значенні статті 3 Конвенції [11]. 

Відповідно до усталеної практики Суду, ст. 3 Конвенції не гарантує кожному за-

арештованому надання медичної допомоги на такому ж рівні, як у кращих цивільних 

медичних установах. Відтак, рівень медичних послуг поза межами пенітенціарних уста-

нов і в пенітенціарних установах може бути різним, зважаючи на неминучість обмежень 

у місцях позбавлення волі, однак він має бути сумісним з гідністю заарештованого 

(Aleksanyan v. Russia, заява № 46468/06). 
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Аналіз рішень Європейського суду з прав людини у справах Farbtuhs v. Latvia 

(заява №4672/02), Sarban v. Moldova (заява № 3456/05), Khudobin v. Russia (заява № 

5969/00) указує на обов’язок Суду з’ясувати, чи потребував заявник, що був заарештова-

ний, регулярної медичної допомоги, і якщо так, то чи надавалася вона у необхідному 

обсязі? Якщо допомога не надавалась, то чи досягла така бездія мінімального рівня жор-

стокості, що буде вказувати на порушення ст. 3 Конвенції? 

Вивчення практики Суду дозволяє зробити висновок, що оцінка поводження чи 

покарання на відповідність досягнення мінімального рівня жорстокості відбувається з 

урахуванням низки обставин: «наприклад, тривалість лікування, його фізичні та психічні 

наслідки та, в деяких випадках, стать, вік та стан здоров’я потерпілої» [12]. До того ж, ці 

обставини враховуються комплексно.  

Однак, ст. 3 Конвенції не зобов’язує державу в кожному випадку тяжкої хворо-

би заарештованого звільніти його від відбування покарання чи перевести у цивільну 

установу охорони здоров’я. Хоча норми цієї статті зобов’язують державу забезпечити у 

місцях позбавлення волі такі умови, що сумісні з гідністю людини. Спосіб виконання 

покарання не може піддавати арештованого стражданням і приниженням, які будуть 

перевищувати неминучий рівень страждання, іманентний будь-якому ув’язненню. Дер-

жава зобов’язана турбуватися про здоров’я і добробут заарештованого. 

Окремо слід згадати такі дискусійні питання, як евтаназія та примусове году-

вання ув’язнених. Виходячи з того, що питання евтаназії значною мірою є питанням 

етики, ми розглядаємо його лише в аспекті людських прав у сфері охорони здоров’я. 

Зауважимо також, що в цій сфері держави мають свободу розсуду. Однак «нікого не мо-

же бути умисно позбавлено життя інакше, ніж на виконання смертного вироку суду» (ст. 

2 Конвенції). 

Аналіз практики Суду дозволяє зробити висновок про надання Судом праву 

на життя надзвичайно важливого значення, виходячи з того, що без життя реалізація 

будь-якого з охоронюваних Конвенцією прав буде неможливою. Тому у кожному 

конкретному випадку Суд ретельно перевіряє дотримання державою положень ст. 2 

Конвенції (McCann and Others v. the United Kingdom, заява № 18984/91), не визнаю-

чи переконливість твердження про негативний аспект права на життя: якщо не пере-

кручувати текст ст. 2 Конвенції, її не можна тлумачити як таку, що надає право по-

мерти; не може вона й створювати право на самовизначення, тобто надавати людині 

право обирати не життя, а смерть (Pretty v. The United Kingdom, заява № 2346/02). 

Крім цього, Європейський суд з прав людини не розмежовує надання допомоги у 

вчиненні самогубства лікарем чи іншою людиною. 
Щодо примусового годування, то найбільше відомою у цьому контексті є справа 

«Х v. Germany» (заява № 10565/83). Заявник перебував у пенітенціарній установі та ого-

лосив голодування. Адміністрація в’язниці застосувала до нього примусове годування, 

що на думку заявника, порушувало ст. 3 Конвенції. На думку Європейської Комісії з 

людських прав, у цій справі примусове годування не мало ознак поводження, що забо-

ронене ст. 3 Конвенції. На державу покладається обов’язок захищати право на життя, 

яке гарантоване ст. 2 Конвенції, особливо, якщо йдеться про ув’язнену особу, яка повні-

стю перебуває під контролем публічної влади. Конвенція вимагає від органів влади 

вжиття у тому числі і дієвих заходів із рятування людського життя. Голодування такої 

особи робить можливим конфлікт права на фізичну недоторканість та права на життя, 

виходом з якого є примусове годування, якщо існує загроза життю ув’язненого. За прак-

тикою Суду примусове годування не розглядається як порушення ст. 3 Конвенції, зок-

рема, метою примусового годування є терапевтична ціль, що підтверджується відповід-

ним висновком лікаря або врятуванням життя заарештованого. 

Висновки. Таким чином, розглядаючи справи, пов’язані з порушенням націона-

льними органами публічної влади прав людей у сфері надання медичної допомоги та 

медичних послуг, Європейський суд з прав людини з’ясовує наявність чи відсутність 

порушень ст. 2 (право на життя) і ст. 3 (свобода від катувань) Конвенції. При цьому, як-

що потерпілому заподіяно смерть, то Суд у першу чергу з’ясовує наявність чи відсут-

ність порушень ст. 2, якщо потерпілий є живим – наявність чи відсутність порушень ст. 

3. Однак, зважаючи на особливості відносин у сфері охорони здоров’я, доцільно виріши-

ти питання про можливість прийняття окремого протоколу до Конвенції, предметом ре-

гулювання якого будуть саме людські права у сфері охорони здоров’я. Це може стати 

ефективним засобом захисту людських прав у сфері охорони здоров’я. 
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SUMMARY 

Kuchuk A. M. Human rights in health care (based on the case law of the European Court 

of Human Rights). The article focuses on examining cases involving a breach of the rights in the field of 

health care and medical services provision by the public authorities, the European Court of Human Rights 

finds out whether or not there has been a violation of Art. 2 (the right to life) and Art. 3 (freedom from 

torture) of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. However, if 

the victim was killed, the Court first determines the existence or absence of violations of Art. 2, if the 

victim is alive – the presence or absence of violations of Art. 3.  

It is appropriate to divide the practice of the European Court of Human Rights in the field of 

health care into two groups according to the legal status of a person: cases in which the applicants have 

been arrested and received medical assistance while serving their sentences and other cases. This is due to 

the fact that the prisoner is completely under the control of the public authority and does not have the 
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capabilities such as the unconvicted person has, particularly as to the choice of medical institution, doctor, 

etc. However, the quality of medical aid in penitentiary and civilian health care facilities may differ sig-

nificantly. The state should provide the arrested with a minimum amount of medical observation for time-

ly diagnosis and treatment. 

Public authorities are obliged to adopt legislation providing for the obligation of healthcare 

institutions of different forms of ownership to take all necessary measures to ensure the protection of 

patients' lives. 

Art. 2 and Art. 3 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Free-

doms does not impose a disproportionate obligation on the state to provide any person with medical assis-

tance or to release a sick person from serving a sentence. 

The European Court of Human Rights does not recognize a person's right to euthanasia, consid-

ering the right to life as fundamental, without which all other rights protected by the Convention cannot 

be exercised.  

The practice of the European Court of Human Rights does not recognize forced feeding as a vi-

olation of Art. 3 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, if the 

measures taken do not reach a minimum level of cruelty. 

However, given the peculiarities of relations in the field of health care provision, it is appropri-

ate to decide on the possibility of adopting a separate protocol to the Convention, the subject of which 

will be regulation of human rights in the field of health care sector. This can be an effective means of 

protecting human rights in the field of healthcare provision. 

Keywords: European Court of Human Rights, Convention for the Protection of Human Rights 

and Fundamental Freedoms, human rights, health care, right to life, freedom from torture. 
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РЕЛІГІЙНІ АСПЕКТИ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ НОРМ 

РИМСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 

 

 
Римський цивілізаційний проєкт передбачав святість громади як цілісності та її право на 

експансію. Святість громади реалізовувалася в спільному прийнятті рішень, які засвідчувалися 

ауспіціями, а експансія розглядалася як настільки ж священне право римлян на розпорядження 

долею інших народів. Концепція «імперія Юпітера» виникла приблизно наприкінці Пунічних війн. 

Руйнування Карфагену було релігійним дійством, важливим не стільки з практичних міркувань, 

скільки з теологічних (усунення чинника, що перешкоджав схваленому Юпітером Pax Romana). 

Конструкт «Iovem imperium» може пояснити як феномен римського самоврядування, так і «свя-

щенне право» римської громади на панування у світі. Pax Romana мислився як вираз римської 

могутності (imperium), кордони Римської республіки сприймалися як кордони цивілізованого сві-

ту. Форми правління були підпорядковані загальній концепції римської ідеї, і коли для її реалізації 

в нових історичних умовах потрібна була концентрація верховної влади в одних руках, римляни 

охоче погодилися на це, вбачаючи у світовій імперії вище втілення республіки як спільної справи 

її громадян. 

Ключові слова: ауспіції, імперій, Pax Romana, Iovem imperium, священна громада, римсь-

ка цивілізація, померій. 

 

Постановка проблеми. Феномен Римської держави та римського права виходить 

далеко за межі того, що звичайно розуміють під «державою» та «правом». Це був окре-

мий світ, порівняння якого з іншими – пізнішими формами культурно-історичного буття 

– дає лише дуже приблизну картину того, що відбувалося насправді, і майже не пояснює 

причин колосального внеску римської цивілізації в духовну, політичну та правову скар-
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бницю людства. Можна дослідити всі норми римського права, і при цьому не зрозуміти 

його внутрішньої логіки, адже зовнішній погляд чіпляється за факти (або те, що нам 

здається фактами), а сам дух законів та політичних норм криється в концепціях. Лише 

відкинувши наше шаблонне мислення та спробувавши під незвичним кутом зору поди-

витись на ті самі, давно відомі, факти, можна мати надію наблизитись до автентичної 

реконструкції концепцій, що були фундаментом римської цивілізації. І найбільш чітко ці 

концепції себе проявили саме в республіканський період римської історії. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Ці про-

блеми висвітлювали у своїх дослідженнях як стародавні автори, зокрема  Марк Туллій 

Цицерон, мислителі епохи Просвітництва (Монтеск’є Ш. Л.), так і сучасні  автори 

О. В. Коптєв, А. М. Сморчков,  Д. Поттер та інші. Проте метафізичні витоки римської 

ідеї ніким із вказаних авторів не розкривалися.  

Метою дослідження є реконструкція політико-правових норм Римської республі-

ки за допомогою звернення до відповідних теолого-ідеологічних конструкцій. 

Виклад основного матеріалу. Римський ідеал суспільного устрою був невідділь-

ний від релігійного ідеалу. Священною для римлян була не влада (царів або магістратів) 

і не особистості правителів, а сама громада. Сакральність громади ними розглядалася 

як її постійний (а за потреби – відновлювальний) зв’язок зі світом богів. Останній забез-

печувався за допомогою релігійних церемоній, зокрема ауспіцій, які були не тільки спо-

собом узгодження з Юпітером (й іншими богами) будь-яких дій, але і формою підтвер-

дження суверенного права громади і пролонгації її «божественного імперія» [6].  

Якщо всі норми витримані, то і проблем з богами бути не повинно. Тому питан-

ня процедури як під час прийняття законів, так і під час їх імплементації (за які римсь-

ке право так цінували юристи наступних епох) виникали з необхідності поєднати прак-

тичну потребу з божественною волею. Юриспруденція для римлян була прикладною 

теологією, але не в тому сенсі, що римляни за допомогою законодавства з’ясовували 

божественну волю, а в тому, що вони реалізовували свою волю як право, дбаючи про 

те, щоб ця воля не вийшла за межі повноважень, наданих їм «небесним імперієм». Зі 

свого боку громада (сенат і народ) могла надати отриманий від Юпітера «імперій» ца-

рям, могла – магістратам, принцепсам тощо; це було її право. 

Відповідно, життя громади, не бувши прямо спрямоване богами, повинно було, 

проте, з ними узгоджуватися. Сакральний характер римської влади визначався і фор-

мами спілкування з богами, що виражалося в інституті громадських ауспіцій.  

Ауспіції – це ворожіння по поведінці птахів, іноді – і чотириногих тварин. Поді-

бні священнодійства були дуже поширені у багатьох стародавніх суспільствах, але ри-

млянам вдалося привнести в цю справу свою специфіку [9]. У сучасній культурі воро-

жіння означає спробу якимось надприродним шляхом дізнатися про свою долю, 

заглянути в майбутнє. Такі інтенції взагалі властиві людській природі, і римляни тут не 

були винятком. Зокрема, вони з містичним жахом і благоговінням ставилися до проро-

кувань сивіл, образи більшості з яких були неймовірно міфологізованими. 

Але ауспіції не були ворожінням у цьому сенсі. Подібно до греків, римляни роз-

різняли волю богів і долю. Остання має, так би мовити, об’єктивний характер. Провіде-

нціалістська доктрина була чужа римлянам, які вважали, що у богів немає як такого 

плану стосовно людей. Боги не керували життям римської громади, але, оскільки вони 

їй протегували, з ними можна було порадитися. Оскільки боги завідомо розумніші за 

людей, їх пораду не можна не брати до уваги; оскільки ж вони ще й могутні, їх неспо-

діване втручання може порушити будь-які людські плани. У будь-якому разі ті чи інші 

важливі дії краще узгодити з богами. Тобто в ході ауспіцій римляни намагалися не впі-

знати плани богів, а запропонувати їм свій план, поцікавившись їх думкою з цього 

приводу. Причому думка богів запитувалася лише з метою переконатися в тому, що 

задуманому сприяють обставини. 

Наприклад, під час обрання магістратів завжди здійснювалися ауспіції, але з бо-

гами радилися не з приводу особистостей кандидатів, а про те, чи потрібно їм (зокрема, 

Юпітеру), щоб цей захід відбувся саме зараз. Якщо результат ауспіцій був негативним, 

римляни просто відкладали голосування, і в інший день проводили нові ауспіції. Як ба-

чимо, боги залишали римлянам право самим розпоряджатися своєю долею. 

Отже, ці запитувальні ауспіції (auspitia impetrativa) не скасовували відповідаль-

ність самих римлян за прийняті рішення. Наприклад, рішення щодо необхідності прове-

дення бою з ворогом приймав командувач, зважаючи на оперативну обстановку, а за 
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допомогою ауспіцій він проводив консультації з вищими силами з приводу успішності 

часу і місця бою. Програна битва все одно залишалася на його совісті, бо сприятливі 

ауспіції не гарантували перемогу, а лише свідчили, що за інших обставин результат за-

думаного був би ще гірше. 

Важко сказати, наскільки серйозно римляни ставилися до отриманих у такий спо-

сіб божественних консультацій. Саме їх проведення було найважливішою частиною по-

літичного ритуалу, принаймні, в республіканський період римської історії. Цицерон, сам 

колишній авгур, вельми саркастично відгукувався про таку форму ворожіння. З іншого 

боку, консул Публій Клавдій Пульхр, який знехтував несприятливими для римлян ауспі-

ціями перед морською битвою з карфагенянами, і зі зрозумілих причин її програв, був 

відданий під суд саме за ігнорування волі богів (священних курчат, які відмовилися 

клювати запропонований їм корм, він викинув за борт зі словами: «якщо вони не бажа-

ють їсти, то повинні пити» [5, р. 129]). На загальний подив, судове засідання було перер-

вано Юпітером, який послав знамення, витлумачене авгурами як заступництво за консу-

ла, в результаті чого суд довелося припинити (за деякими даними – просто відкласти). 

На прикладі цього невдалого консула ми бачимо ще одну форму божественного 

втручання в життя громади. Крім запитувальних ауспіцій, в ході яких боги відповідали 

на сформульовані запитання, існували і явлені ауспіції (auspitia oblativa), коли боги ви-

ражали власну думку у вигляді знаків і знамень; ауспіції другого виду вважалися більш 

авторитетними, адже через них боги самі демонстрували свою волю, а кожному було 

очевидно, що якщо вже небожителі вирішили проявити ініціативу, то питання дійсно 

важливе. 

Ворожити по поведінці птахів і по інших прикметах могла будь-яка людина, але 

лише в тому, що стосувалося її особистих справ: укладенню шлюбу, великим покупкам 

тощо передувало, як правило, проведення ауспіцій. Однак право спілкування з богами 

від імені громади надавалося лише деяким. Зокрема, таке право було у всіх магістратів – 

як вищих, так і нижчих. 

Спочатку вважалося, що громадські ауспіції можуть здійснювати лише патриції. 

Це було пов’язано з уявленням про богів-покровителів окремих груп населення. Храм на 

Капітолійському пагорбі, присвячений Юпітеру, Мінерві та Юноні (Капітолійська тріа-

да), в якому засідав сенат і проводилися інші важливі заходи, вважався патриціанським; 

храм на Авентині, присвячений Церері, Ліберу та Лібері, вважався плебейським (бувши 

не тільки духовним, але й політичним центром плебейського протистояння патриціату). 

Приватні ауспіції патриціїв означали консультацію з «патриціанськими» богами, а аус-

піції плебеїв – з «плебейськими».  

Коли ж під час патриціансько-плебейського протистояння постало питання  допу-

ску плебеїв до магістратських посад, представники патриціанської партії апелювали до 

того, що в такому разі відбудеться змішання ауспіцій, бо плебей, який став магістратом, 

за посадою повинен консультуватися з Юпітером, а за своїм походженням може спілку-

ватися тільки з «плебейськими» богами. Тобто, магістрат був зобов’язаний проводити 

ауспіції, але не було впевненості в тому, що Юпітер захоче спілкуватися з плебеєм. То-

му ці аргументи виявилися уразливими, бо навіть римські царі не були, точно кажучи, 

патриціями (Нума Помпілій і Сервій Туллій були сабіняни, а обидва Тарквінія – етрус-

ками), що не заважало їм, однак, проводити громадські ауспіції. Зрештою, плебеям було 

дозволено займати магістратські посади. 

Значущість цього факту важко переоцінити. Лише в дуже небагатьох стародавніх 

суспільствах можливість отримання верховної влади поширювалася на всіх (принаймні, 

в теорії) громадян, незалежно від походження і соціального статусу. Це було подальшим 

продовженням ідеї громади рівних, яка почала формуватися ще в царський період. Ха-

рактерно, що боротьба плебеїв за право обиратися в магістрати не була пов’язана з за-

вданнями політичного моменту (бо, отримавши це право, плебеї ще кілька десятиліть не 

поспішали його реалізовувати, обираючи на магістратські посади патриціїв як більш 

авторитетних членів громади), а була відображенням метафізичної потреби в принципо-

вому визнанні свого права на всі форми участі у спільній справі. Надалі станова прина-

лежність майже не впливала і на політичну кар’єру. 

Єдина проблема виникла в 215 р. до н.е., коли дообраним консулом (консулом-

суфектом) став відомий політик і уславлений воєначальник Марк Клавдій Марцелл. Як і 

його товариш по консульству, він був плебеєм, а прецеденту, коли б обидві консульські 

посади займали плебеї, ще не було. Тоді в справу втрутився Юпітер, який через знамен-
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ня (під час першої ауспіції, яку проводив новообраний консул, несподівано пролунав 

грім) висловив свою незгоду. Але навіть Юпітер не міг змусити громаду влаштувати 

повторні вибори. Марцелл вирішив не йти на конфлікт з богами і добровільно склав свої 

повноваження (абдикація), а замість нього обрали консула-патриція [7, р. 109]. Проте М. 

Клавдій Марцелл став консулом на наступний рік, причому цього разу боги вже не запе-

речували. Примирення патриціїв з плебеями сприяло і примиренню богів, що надало 

культу плебейської тріади загальнонаціонального значення. 

Право на проведення громадських ауспіцій автоматично активізувалося в момент 

вступу на посаду магістрату і припинялося під час складання повноважень. Наділення 

правом ауспіцій відбувалося тільки в самому Римі, стародавня територія якого – померій 

– вважалася священною. З релігійного погляду померій розглядався як священний прос-

тір (templum) для служіння богам і з’ясування їх волі за допомогою ауспіцій [1]. Усере-

дині померію діяли особливі закони, що забороняли, зокрема, введення в ньому армійсь-

ких підрозділів. Оскільки центуріатні коміції, на яких обирали вищих магістратів, були 

зборами громадян (патриціїв і плебеїв), здатних носити зброю, тобто по суті – зборами 

воїнів, вони проходили не всередині померію, а за його межами – на Марсовому полі. 

Збройному полководцю в супроводі своєї армії дозволялося заходити на територію по-

мерію тільки в разі тріумфу. Оскільки основне політичне життя Риму відбувалося в Ка-

пітолійському храмі й на Форумі, які розташовувалися всередині померію, це давало 

певну гарантію від силового тиску на прийняття рішень. 

Ауспіціями володіли і промагістрати, але щодо них жодної окремої церемонії 

отримання права на них не було, оскільки промагістратом (наприклад, проконсулом) міг 

стати лише колишній магістрат, який повноваження на спілкування з Юпітером вже 

отримав раніше. 

Це право було неодмінним атрибутом влади, бо лише уповноважені громадою 

люди могли консультуватися з богами з питань, пов’язаних з її життям. Відповідно, мо-

жливість подібної консультації була критерієм повноцінності цивільного й військового 

лідера. Воєначальник, який не володів ауспіціями, був лише представником того, хто 

ними володів, навіть якщо власник ауспіцій особисто і не брав участь у військових діях. 

Право на ауспіції не можна було передати іншому без здійснення сакральної процедури 

на території померію, але можна було уповноважити підлеглого проводити ауспіції від 

імені відсутнього власника ауспіцій. Тобто, громадські ауспіції були не тільки релігій-

ною, а й юридичною дією, а право на їх проведення свідчило про статус його носія як 

легітимного представника громади перед богами. 

Ця обставина зближує право на ауспіції з поняттям імперій. Проте їх не слід змі-

шувати. Всі носії імперія мали право на ауспіції, але не всі, хто вчиняв громадські ауспі-

ції, були носіями імперія. Зокрема, цензори хоч і були вищими магістратами і здійсню-

вали ауспіції, імперієм не володіли. Не мали імперія і нижчі магістрати – еділи і 

квестори. Крім того, ауспіції проводили і авгури, які, як і всі жерці, в тому числі і вели-

кий понтифік, магістратами не вважались і, відповідно, не були носіями імперія. З пи-

тань життя громади, боги воліли спілкуватися з тими, хто самою громадою був уповно-

важений, причому спілкування з богами було обмежено часом обіймання посади. З 

іншого боку, один раз отримане право на ауспіції не ліквідовувалось із закінченням пов-

новажень, а призупинялося, стаючи знову активним у разі призначення на посаду, яка 

передбачає їх проведення. 

Вибори тих, хто отримував право на ауспіції, самі завжди проходили з ауспіціями. 

Наприклад, обранням консулів і преторів керував один з консулів (як правило, той, хто в 

списку був першим), який проводить ауспіції перед виборами своїх наступників. Обидва 

консули мали однакову владу, оскільки вони були обрані при однакових ауспіціях; при 

цьому, ауспіції, які проводив консул, мали більшу вагу, ніж ауспіції претора, бо вибори 

преторів проходили при інших ауспіціях. Відповідно, ауспіції преторів були важливіше 

ауспіцій едилів тощо. Народні ж трибуни, які самі не мали права на проведення громад-

ських ауспіцій, і обиралися без ауспіцій [3]. 

Призначення царів відбувалося відповідно до волі богів і передбачало ворожіння з 

приводу кандидатів у царі. Авгури цікавилися думкою Юпітера щодо майбутнього пра-

вителя, і несприятлива відповідь теоретично могла би стати підставою для відмови кан-

дидату і пошуку іншого претендента на царську владу (хоча таких прецедентів і не бу-

ло). Надалі боги були відсторонені навіть від формальної участі у виборах, а роль 

ауспіцій зводилася лише до визначення вдалого дня голосування, а не особистостей тих, 
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хто претендував на магістратські посади. Вище було згадано той єдиний випадок прямої 

незгоди Юпітера з вибором громади, та й то ця колізія вирішилася лише добровільною 

відставкою обраного консула. 

Сакральні функції магістратів (право на консультацію з богами) виникали не з 

божественної санкції; сакральною була сама громада і її вибір, а магістрати, наділені 

владою громадою, отримували право не тільки керувати її життям, а й представляти її 

перед богами. Як бачимо, римляни самі творили своє майбутнє, а боги їм в цьому лише 

допомагали і консультували. 

З релігійним характером магістратських повноважень були пов’язані й уявлення 

про спадкоємність влади. За нормальних умов електоральні коміції з приводу обрання 

вищих магістратів проходили під головуванням одного з консулів, який проводив ауспі-

ції, просячи тим самим згоди богів на цей захід і освячуючи своєю присутністю відпові-

дну процедуру. Але бували випадки, коли встановлений порядок з тих чи інших причин 

доводилося міняти. У ситуації неможливості виконання своїх функцій одним з консулів 

(смерть, важка хвороба, добровільна відставка; відомі випадки смерті десігнованого 

консула, тобто такого, що був обраний, але не встиг приступити до виконання 

обов’язків), на його місце обиралася інша людина. Природно, вибори проводив консул, 

що залишився чинним, який відповідно до процедури проводив необхідні ауспіції. Але 

виходить, що він був обраний за одних ауспіцій, а його товариш по консульству обирав-

ся за інших. Цей дообраний консул (консул-суфект) володів як би «урізаним» імперієм, 

хоча в літературі немає однозначної думки з приводу того, в чому саме проявлялося це 

урізання, адже переважно і звичайним способом обраний консул і консул-суфект корис-

тувалися однаковою владою; проблеми виникали в разі тяжких лих і особливих обста-

вин, які змушували римлян побоюватися гніву богів. 

Вступ на посаду республіканських магістратів відбувався без інавгурації, а ауспі-

ції, які  здійснювалися під час виборів, мали на меті упевнитися, що боги вважають саме 

цей день вдалим саме для цієї події. Відповідно, якщо інавгурація давала (царям) довіч-

ну владу, то влада республіканських магістратів була обмежена в часі (як обмеженою в 

часі була і дія ауспіцій). Виходить, якщо царі хоча б формально мали божественну санк-

цію, то республіканські магістрати навіть номінально богами не затверджувались. Юпі-

тер лише давав згоду на вибори, результат яких ані від нього, ані від інших богів не за-

лежав. У життя громади взагалі, у функціонування її апарату управління зокрема, вони 

втручалися вкрай рідко, і навіть таке втручання не мало імперативного характеру, а бу-

ло, ймовірніше, порадою і побажанням, яке римляни намагалися виконувати, але без 

порушення закону. Тобто, цивільний закон був вище релігійного, а його відсилання до 

волі богів більшою мірою стосувалося дотримання релігійних приписів, ніж виконання 

їх (богів) волі. 

Однак «Iovem imperium» надавав повноваження не тільки відносно самовряду-

вання. Юпітер – верховний бог усього світу, а римляни – його обраний народ, як жителі 

Аттики – народ Афіни. Але Афіна – не головна богиня, а верховний грецький бог (Зевс) 

стежить лише за рівновагою, не надаючи грекам особливих преференцій; правителька 

Аттики допомагає своїм підданим, так би мовити, в приватному порядку. Хоч би як це 

не здавалося дивним, в цьому плані римляни більше були схожі не на греків, а на юдеїв, 

яким Яхве надав «землю обітовану». Якщо Яхве вирішує проблеми територіальної 

юрисдикції, чому б земельними питаннями не зайнятися і Юпітеру? 

Греки готові були боротися за свої землі, але були байдужі до захоплення чужих
1
, 

римляни навряд чи взагалі мислили категоріями «своя земля – чужа». Як відзначав ба-

рон Монтеск’є, «римляни вважали, що достатньо було будь-якому народу почути про 

них, щоб тим самим він став їх підданим» [8, р. 137]. І якщо євреям світове панування 

було обіцяно лише в невизначеному майбутньому і було надприродною справою, то ри-

мляни вже отримали необхідну ліцензію, тому не відчували жодних докорів сумління, 

                                                           
1 Один із небагатьох винятків з цього правила – імперія Александра Великого; проте маке-

донець Александр був «не зовсім грек». Аристотель, який пережив свого царственого учня, не 

спромігся навіть згадати про його досвід у своїх політичних трактатах. Загальновідома розповідь 

про те, як Діоген Сінопський просив Александра не загороджувати від нього сонце також показо-

ва, бо характеризує не тільки особу екстравагантного кініка, але й загальне ставлення греків до 

діяльності царя-завойовника. У його походах брали участь заради слави, грошей, з авантюризму, 

але нікого не переповнювало відчуття «імперської величі»; це була чужа грекам справа, і зовсім не 

випадково відразу після смерті царя в самій Греції його прихильники піддалися гонінням. 
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руйнуючи чужі держави. Дуже доречною виявилася й ідея «Вічного Міста». Так назвав 

Рим Альбій Тібулл [4, р. 273], але  не думаємо, що звичайний для поетів метафоричний 

стиль викладу справив би помітне враження, якби для цього не було відповідних перед-

умов. Тібулл не вигадав римську вічність, а лише висловив у вдалому образі загальну 

думку, яка була зовсім не порожніми хвастощами, а релігійною концепцією, коріння якої 

сягають апофеозу царя-засновника. 

«Вигнання богів» не могло не вплинути на цю концепцію: якщо боги Риму – це 

демони (св. Августин), то про жодні «священні права» на управління світом і претензії 

на «вічність» мова вже не йшла. Рим, названий на честь (язичницького) бога, також не 

міг зберегти своє значення в християнському світі, маючи всі шанси повторити долю 

Вавилона, Карфагена й інших міст, чия давня велич перетворилася в прах. Власне, до 

цього все і йшло. У ранньому Середньовіччі Форум став місцем випасу худоби (звідси 

назва Campo Vaccino – «пасовище для корів»). Врятувало Рим від забуття те, що саме 

римський єпископ став відігравати у Церкві особливу роль, а з часів Григорія VII – пре-

тендувати і на політичне лідерство в Християнському світі. Поступово «місто Ромула» 

перетворилося в «місто св. Петра»; авторитет апостола дозволив Риму зберегти свій ду-

ховний вплив за рахунок зміни смислів. Зараз «Вічне Місто» – це красива метафора для 

залучення туристів; для самих же римлян це була обіцянка небес, як для юдеїв – прихід 

Машиаха. По суті, Стародавній Рим  з сучасним об’єднує лише географічне розташу-

вання; те саме стосується й інших міст, які пережили свій час. 

Висновки. Отже, римський цивілізаційний проєкт передбачав святість громади як 

цілісності та її право на експансію. Перше стосувалося внутрішнього життя громади, 

друге – його зовнішнього боку. Святість громади реалізовувалася в спільному прийнятті 

рішень, які засвідчувалися ауспіціями, а експансія розглядалася як настільки ж священне 

право римлян на розпорядження долею інших народів. Перевага армії дозволяла захоп-

лювати землі, для утримання яких у Рима не вистачало людського матеріалу. Але рим-

ляни не могли і влаштовувати набіги («набіг–здобич–повернення»), оскільки це не від-

повідало їхній картині світу. Навіть віддаючи вогню і мечу чужі поселення, вони не 

вважали себе розбійниками і бандитами, завойовуючи те, що (як вони вважали) по праву 

належало їм. 

Концепція «імперія Юпітера» виникла не відразу і навіть не на початку римського 

шляху. Її утвердження можна приблизно (і умовно) датувати кінцем Пунічних війн і 

пов’язувати з протистоянням двох особистостей – Сципіона Африканського і Катона 

Старшого. Подолавши Ганнібала, Сципіон вчинив цілком «по-грецьки», уклавши з пе-

реможеними вигідний римлянам договір і стягнувши пристойну контрибуцію. У цьому 

видатний полководець слідував давній традиції: Рим прагнув нав’язати ворогу свої пра-

вила гри, але не захоплювати чужі території, поважаючи право інших на захист своїх 

вівтарів і вогнищ. Однак Катон вимагав більшого. Він вважав, що проблема може вирі-

шитися лише повним знищенням ворога. 

Як відомо, Карфаген був зруйнований, що свідчило про зміну парадигми. Для Ка-

тона цей символічний акт означав тотальний контроль над оточенням, контроль, який 

був необхідний для імплементації «мандату небес». Руйнування Карфагену було релі-

гійним дійством, важливим не стільки з практичних міркувань, скільки з теологічних 

(усунення чинника, що перешкоджав схваленому Юпітером Pax Romana). Після перемо-

ги у Третій Пунічній війні (149–146 рр. до н.е.) в Риму не залишилося серйозних супро-

тивників у Середземномор’ї, і його рух вперед стримувати стало фактично нікому. 

Це мало важливі внутрішньополітичні наслідки. Адже «коли легіони перейшли 

через Альпи і переправилися через море, то солдати, яких на час кількох кампаній дове-

лося залишити в підкорених країнах, мало-помалу втратили чесноти, властиві громадя-

нину; генерали, що розпоряджалися арміями і царствами, відчули свою силу і припини-

ли коритися... Поки народ у Римі спокушався лише трибунами, яким він міг надати 

тільки таку владу, яку мав він сам, сенат міг легко захищатися, тому що він діяв послі-

довно, а чернь весь час переходила від крайнього шаленства до крайньої слабкості. Але 

коли улюбленці народу отримали колосальну владу за межами країни, вся мудрість се-

нату стала марною і республіка загинула» [2, с. 305].  

Крім того, якщо римський народ поширюється далеко за межі померію, прибути в 

який багато його членів не мали змоги ані на вибори магістратів, ані на обговорення за-

конів, то під сумнів ставилася перша частина римського проєкту, а саме – святість гро-

мади, якщо чимала частина громадян (притому цілком активних) перестає брати участь 
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в її житті. Якщо раніше римляни вважали за краще контролювати інші народи, то тепер 

вони стали на шлях прямого завоювання.  

Введений нами конструкт «Iovem imperium» може пояснити як феномен римсько-

го самоврядування, так і «священне право» римської громади на панування у світі. Pax 

Romana мислився як вираз римської могутності (imperium), кордони Римської республі-

ки сприймалися як кордони цивілізованого світу. Форми правління були підпорядковані 

загальній концепції римської ідеї, і коли для її реалізації в нових історичних умовах пот-

рібна була концентрація верховної влади в одних руках, римляни охоче погодилися на 

це, вбачаючи у світовій імперії вище втілення республіки як спільної справи її громадян. 
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SUMMARY 

Khalapsis O. V. Religious aspects of political and legal rules of the Roman republic. Purpose 

of the article is to reconstruct the political and legal norms of the Roman Republic by appealing to the 

relevant theological and ideological constructs. The author argues that Roman civilization project envis-

aged the sanctity of the community as a whole and its right to expansion. The sanctity of the community 

was realized in the co-decision making that was evidenced by the auspices, and the expansion was re-

garded as equally sacred by the Romans to control the fate of other nations. The concept of “Iovem impe-

rium” originated around the end of the Punic Wars. The destruction of Carthage was a religious act, im-

portant not so much for practical, but for theological reasons (the elimination of the factor that hindered 

the approved by Jupiter Pax Romana). If earlier the Romans preferred to control other peoples, then after 

that they embarked on the path of direct conquest. 

The destruction of Carthage had important internal political implications, both reflected in the 

gradual loss of ancient virtues by the Romans and in the strengthening of the power of local administra-

tions. In addition, a considerable number of Roman citizens ceased to participate in the discussion and 
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adoption of laws, and therefore the idea of metaphysical unity of the community was questioned. 

The Iovem imperium construct can explain both the phenomenon of Roman self-government and 

“sacred right” of the Roman community to rule the world. Pax Romana was conceived as an expression 

of Roman power (imperium), the borders of the Roman Republic were perceived as the borders of the 

civilized world. Forms of government were subordinated to the general concept of the Roman idea, and 

when for its implementation in the new historical conditions required concentration of the supreme power 

in one hand, the Romans readily agreed to it, seeing in the world empire higher incarnation of the republic 

as a common cause of its citizens. 

Keywords: auspices, imperium, Pax Romana, Iovem imperium, sacred community, Roman civili-

zation, pomerium. 
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ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ДИТИНИ 
 

 

Наголошено на необхідності пізнання прав дитини через зобов’язання держави. Звернуто 

увагу на відсутність у межах вітчизняної правової доктрини комплексних досліджень прав дитини 

через парадигму західної правової культури. По-перше, держава зобов’язана поважати права ди-

тини. Цей обов’язок зумовлює для держави утримання від порушення прав дитини. Зазначено, що 

повага прав дитини пов’язана з їх визнанням. По-друге, держава зобов’язана захищати права ди-

тини. Цей обов’язок зумовлює для держави необхідність захисту прав дитини від порушення з 

боку третіх осіб, а також притягати до відповідальності осіб, які порушують права дитини. По-

третє, держава зобов’язана забезпечити реалізацію прав дитини. Цей обов’язок зумовлює для дер-

жави необхідність вживання активних дій для сприяння дітям у реалізації їх прав. Зроблено ви-

сновок, що наявний на сьогодні в Україні механізм захисту та забезпечення прав дитини потребує 

суттєвого удосконалення. 

Ключові слова: обов’язок  забезпечення прав дитини, обов’язок захищати права дитини, 

обов’язок поважати права дитини, людські права, права дитини. 

 

Постановка проблеми. Забезпечення людських прав, починаючи з другої поло-

вини ХХ століття, є тим питанням, що перманентно перебуває в центрі уваги науковців 

як вітчизняних, так і зарубіжних. Водночас слід зазначити, що лише останні десять років 

у межах вітчизняного правознавства людські права почали пізнаватися через призму їх 

фундаментальності, природного та невід’ємного характеру, зв’язку з обов’язками дер-

жави. Адже до цього часу вони сприймались як ті можливості, що надаються державою, 

через закріплення їх у текстах нормативно-правових актів. За такого підходу поза інтен-

цією науковців перебували права дитини, особливо якщо врахувати, що діти не сприй-

малися як повноправні члени суспільства. Про їхні інтереси можна було дізнатися чи не 

виключно через думку їхніх законних представників. Однак дитина є таким самим чле-

ном соціуму, як і повнолітні особи, що зумовлює необхідність переосмислення парадиг-

ми розуміння прав дитини, зокрема у контексті їх сприйняття саме як людських прав. 

До цього слід додати, що людські права (а відповідно і права дитини) переважно 

розглядалися через їх взаємозв’язок з обов’язками людини, що суттєво спотворювало 

природу людських прав (хоча цілком відповідало радянській доктрині юриспруденції), 

заперечувало іманентну їм природність  та невідчужуваність. У європейській правовій 

культурі адресатом людських прав є держава. Саме на державу покладається обов’язок 

їх забезпечення. Саме держава є відповідальною перед людиною за імплементацію люд-

                                                           

© Завгородня Ю.С., 2020 

     ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9257-7269 

     k_tidp@dduvs.in.ua 

https://orcid.org/0000-0001-9257-7269
mailto:k_tidp@dduvs.in.ua


Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 1 

28 ISSN 2078-3566 

ських прав. Доречно зауважити, що саме ця парадигма сприйняття людських прав закрі-

плена і в Конституції України: «Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяль-

ність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держа-

ви» [1]. Зазначене явище отримало назву вертикального аспекту людських прав (водно-

час ми не заперечуємо горизонтальний ефект дії людських прав). 

Отже, доцільним є висвітлення обов’язків держави щодо реалізації прав дитини 

через призму європейської парадигми людських прав. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Питання 

прав дитини не залишається поза увагою вітчизняних науковців. Наприклад, слід загада-

ти таких, як Буров Ю. О., Єфімов М. М., Корнієнко М. В., Крестовська Н. М., 

Лук’янчиков Є. Д., Ортинська Н. В., Семигіна Т. В., Синєгубов О. С., Трестер Ю. О., 

Шульц О. А.  та ін. 

Однак зазначені автори розглядають права дитини переважно у контексті устале-

ного радянського розуміння прав людини: через призму права людини – обов’язки лю-

дини. Зокрема, Крестовська Н. М., означивши своє дослідження як «Сучасне розуміння 

прав дитини», цілком правильно вказує, що серед принципів інтерпретації прав дитини в 

сучасних умовах має бути автономія особистості дитини, що зумовлює розгляд дитини 

як повноправної людини, а не як власності батьків чи держави, не як «дорослого у мініа-

тюрі»; визнання пріоритету інтересів дитини [2, с. 411]. Однак водночас, на думку авто-

ра, слід також визнати принцип відмінності між природними, юридичними і реальними 

правами. З такою тезою автора не можна погодитись, зважаючи на таке: соціальними 

нормами є тільки ті, які втілюються в поведінці суб’єктів, якщо якесь правило існує ли-

ше де-юре, воно не визнається соціальною нормою (а правові норми є нормами соціаль-

ними). Для радянської юриспруденції властивим було закріплювати у нормативно-

правових актах гасла, від яких суттєво відрізнялась реальність (такий стан зберігається і 

донині в окремих державах пострадянського простору). У межах західної правової куль-

тури такий стан не видається можливим: просто не можна уявити, як можна закріпити у 

законодавстві певні зобов’язання і їх не виконувати. Якщо держава не має наміру вико-

нувати передбачені міжнародним договором зобов’язання, то вона не підписує цей дого-

вір (або робить застереження щодо окремих положень такого договору, які не буде ви-

конувати, якщо це допускається таким договором). Якщо є права людини чи права 

дитини, то є обов’язок держави їх реалізувати. Людські права (відповідно і права дити-

ни) мають пріоритет перед позитивним правом. Вони завжди є реальними, навіть якщо 

не зафіксовані у прескриптивному тексті. Зокрема, ст. 22 Конституції України передба-

чає, що  людські права, закріплені у Конституції, не є вичерпними. 

Подібний підхід до розуміння прав дитини викладено і в докторській дисерта-

ції Ортинської Н. В. «Правовий статус неповнолітніх: теоретико-правове досліджен-

ня» [3]. 

Саме на існування прав, встановлених державою, наголошує  Симоненко Т. (хо-

ча при цьому дещо змішує природний характер людських прав та їх поділ на позитивні 

та негативні, розуміючи під позитивними правами ті, які встановлені державою) [4, 

с. 191]. 

Тому пізнання прав дитини (як і людських прав) через призму нормативістського 

розуміння права стало причиною відсутності системних досліджень цієї проблематики в 

аспекті західної правової культури через обов’язки держави, що є додатковим чинником 

актуальності обраної теми. 

Метою статті є висвітлення прав дитини через зобов’язання держави: визнавати, 

захищати й забезпечувати права дитини. 

Виклад основного матеріалу. Класичним можна вважати підхід, за якого зо-

бов’язання держави у царині людських прав (а відповідно і прав дитини) передбачають 

три складові. 

По-перше, держава зобов’язана поважати права дитини. Цей обов’язок зумовлює 

для держави утримання від порушення прав дитини. «Поважати честь, гідність і прaвa 

людeй – завдання, що постійно стоїть перед політичною владою, поліцією, органами 

правосуддя, системою охорони здоров’я, пенітенціарною системою, тобто перед будь-

якими органами державної влади» [5, с. 10–11]. 

Крім того, варто також наголосити, що повага прав дитини пов’язана з їх визнан-

ням, бо без визнання державою свого обов’язку поважати права дитини, діяльність орга-
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нів публічної влади не буде спрямована на забезпечення і захист прав дитини, а законо-

давство такої держави не буде містити приписів про права дитини (права існують там, де 

держава виконує свої зобов’язання щодо їх реалізації. Черговий раз наголосимо, що пра-

ва є вимогою саме до держави). При цьому, звісно, що така держава не може бути ви-

знана правовою, демократичною; державно-правовий режим у такій державі може бути 

охарактеризований як авторитарний або тоталітарний. 

На визнання прав дитини може вказувати підписання державою відповідних між-

народних договорів, прийняття законодавства. У цьому аспекті варто зазначити: 20 лис-

топада 1989 року була прийнята Конвенція про права дитини, у преамбулі якої закріпле-

но таке положення: «держави-учасниці поважають і забезпечують всі права, передбачені 

цією Конвенцією…» [6]. Україна ратифікувала зазначену Конвенцію  27 лютого 1991 

року. 

У ст. 24 Конституції України зазначається про матеріальну й моральну підтримку 

дитинства; у ст. 51 – про охорону державою дитинства [1]. А в преамбулі Закону Украї-

ни «Про охорону дитинства» зазначається, що охорона дитинства є «стратегічний зага-

льнонаціональний пріоритет, що має важливе значення для забезпечення національної 

безпеки України, ефективності внутрішньої політики держави» [7]. 

Важливою у цьому контексті є й різнобічна просвітницька робота, спрямована на 

формування ідеології, відповідно до якої права дитини мають належно сприйматися усі-

ма членами соціуму. 

По-друге, держава зобов’язана захищати права дитини. Цей обов’язок зумовлює 

для держави необхідність захисту прав дитини від порушення з боку третіх осіб, а також 

притягати до відповідальності осіб, які порушують права дитини. І дотепер дотримання 

прав дитини є в центрі уваги Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 

Зокрема, за інформацією на офіційному сайті Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини, зазначається про те, що «у структурі Секретаріату Уповноваженого ство-

рено відповідний структурний підрозділ з питань дотримання прав дитини, до повнова-

жень якого віднесені питання щодо моніторингу стану дотримання в Україні прав дити-

ни, виконання Україною міжнародних зобов’язань у цій сфері та підготовка пропозицій 

Уповноваженому з прав людини щодо вжиття актів реагування з метою запобігання по-

рушенням прав дитини або сприяння їх поновленню» [8]. 

Зазначимо, що у 2011 році було запроваджено інститут Уповноваженого Прези-

дента України з прав дитини, який відповідно до Указу Президента України від 11 серп-

ня 2011 року № 811 «Питання Уповноваженого Президента України з прав дитини» «за-

безпечує здійснення Президентом України конституційних повноважень щодо 

забезпечення додержання конституційних прав дитини, виконання Україною міжнарод-

них зобов’язань у цій сфері» [9]. 

Нещодавно Кабінетом Міністрів України впроваджено ще одну інституцію – осві-

тнього омбудсмена (згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2018 

р. № 491 «Деякі питання освітнього омбудсмена») [4]. «Освітній омбудсмен є посадовою 

особою, на яку Кабінетом Міністрів України покладається виконання завдань із захисту 

прав у сфері освіти» [10] – зазначається у п. 1 цієї Постанови. І хоча повноваження осві-

тнього омбудсмена виходять за межі дотримання прав дитини, можна стверджувати, що 

саме права дітей у сфері освіти є важливою частиною цих повноважень. Особливо зва-

жаючи на той факт, що повна загальна середня освіта  відповідно до ч. 2 ст. 53 Консти-

туції України є обов’язковою. 

Водночас слід наголосити, що впровадження низки інституцій, які виконують ко-

нтролюючі функції щодо реалізації прав дитини, може свідчити про необхідність удо-

сконалення механізмів захисту прав дитини через їх незадовільний стан. У цьому кон-

тексті не можна не зазначити, що за даними ЮНІСЕФ, три четверті дітей у світі віком 

від 2 до 4 років систематично страждають через жорстоку дисципліну з боку батьків чи 

опікунів, при цьому 42 % батьків вважають, що емоційне насилля над дітьми з виховною 

метою є допустимим. Від 1 до 3 млн дітей в Україні стають свідками або жертвами до-

машнього насильства, зокрема психологічного. А за даними Національної поліції, в 

Україні за 2018 рік кількість звернень про домашнє насильство перевищила 115 тис., із 

них 1 418 повідомлень надійшло від дітей [11]. 

Учасники парламентських слухань на тему: «Права дитини в Україні: забезпечен-

ня, дотримання, захист» зазначили, що «в Україні посилюються негативні тенденції у 

сфері забезпечення та захисту прав дітей» [12]. 
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Наведені дані вказують на необхідність удосконалення механізму захисту дітей 

від порушень їх прав. У державі має бути чітка дорожня карта подальших реформу-

вань у сфері забезпечення дитинства, захисту їх прав, у тому числі і від батьків або 

інших законних представників. Такі соціальні зміни мають впроваджуватися системно, 

з розумінням їх важливості для створення здорового покоління (зокрема і в психологі-

чному аспекті, зважаючи на те, що насилля щодо дітей завдає не тільки фізичних 

страждань, а й непоправної психологічної шкоди, є чинником виникнення низки пси-

хологічних комплексів тощо. За даними польського дослідження, 23,3 %  з 257 злочи-

нців, які вчинили насилля щодо дітей, зазнали фізичного насилля у дитинстві [13, 

с. 110]). «Однією з перешкод на шляху побудови здорового демократичного суспільст-

ва є різноманітні порушення прав підростаючого покоління. У наш час, коли в Україні 

закладаються правові основи глибоких соціально-економічних перетворень, проблема 

неповнолітніх набуває особливого змісту. ... Коли суспільство не бачить підвищеної 

потреби у захисті дітей і не забезпечує його, майбутнє стає небезпечним» [14, с. 15]. З 

цією тезою важко не погодитись. На нашу думку, це положення має бути основою для 

державної політики щодо дітей. 

По-третє, держава зобов’язана забезпечити реалізацію прав дитини. Цей обов’язок 

зумовлює для держави необхідність вживання активних дій для сприяння дітям у реалі-

зації їхніх прав. Є права, які не можуть бути реалізованими без активної участі держави. 

Наприклад, право на освіту або право на медичну допомогу залишаться ілюзорними, 

якщо держава не створить систему державних закладів, у яких будуть надаватися освітні 

чи медичні послуги, або не буде сприяти створенню таких комунальних чи приватних 

закладів. 

Один з напрямів діяльності в цій сфері, на нашу думку, має полягати у тому, щоб 

сприяти втіленню саме інтересів дитини (а не її батьків), оскільки, як вказує аналіз наці-

ональної судової практики, зазвичай як інтерес дитини сприймається позиція її законних 

представників, а не самої дитини. Необхідно враховувати, що дитина є також людиною, 

як і повнолітня особа, з власними уподобаннями та інтересами, які не завжди збігаються 

з уподобаннями та інтересами її батьків. 

Зазначимо, що під час парламентських слухань на тему «Права дитини в Украї-

ні: забезпечення, дотримання, захист», що відбулися 22 лютого 2017 року наголошу-

валось на тому, що «Очевидним і закономірним наслідком цих процесів є погіршення 

соціального становища дітей. Проте ані Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020», 

ані Програма діяльності Кабінету Міністрів України не містять завдань з питань до-

тримання та захисту прав дитини. Заходи щодо соціального, медичного, правового 

захисту дітей у діях центральних та місцевих органів виконавчої влади набули ознак 

другорядності, чим зумовлено накопичення негативних тенденцій у сфері захисту прав 

дитини» [12]. 

Висновки. Отже, тривалий час у межах вітчизняної юридичної науки права ди-

тини, як і права людини, розглядалися суто як явища, існування яких пов’язане з воле-

виявленням органу публічної влади. Такий підхід склався ще за часів Радянського Со-

юзу й не відповідає європейським правовим традиціям, у межах яких людські права 

загалом і права дитини зокрема сприймаються як природні, невід’ємні від людини, 

отже, ніким їй не надаються, а належать від народження, вже через те, що це людина. З 

наведеної тези випливає положення, що діти мають ті самі права, як і повнолітні осо-

би. Хоча, зрозуміло, що з огляду на низку чинників, реалізація прав дитини має свої 

особливості. 

Адресатом прав дитини (як і прав людини) є в першу чергу держава. Саме на 

державу покладаються обов’язки поважати, захищати та забезпечувати права дитини. До 

того ж наявний на сьогодні в Україні механізм захисту та забезпечення прав дитини по-

требує суттєвого удосконалення, яке має здійснюватися через системне реформування 

як самої сфери реалізації прав дитини, так і державної політики щодо реалізації прав 

дитини.  
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SUMMARY 

Zavhorodnya Yu. S. State obligations in child’s rights ensuring. The article focuses on the 

need to know the rights of the child through the obligations of the state, since the state is the recipient of 

the rights of the child (as well as human rights). Emphasis is placed on the lack of comprehensive 

research of the rights of the child within the domestic legal doctrine through the paradigm of Western 

legal culture; the existing papers were done mainly through the understanding of the rights of the child, 

which had developed in times of the soviet jurisprudence. Three aspects of the state's obligations in the 

field of rights of the child are analyzed. 

First, the state is bound to respect the rights of the child. This obligation causes the state to 

abstain from violating the rights of the child. It is noted that respect for the rights of the child is linked to 

their recognition. After all, without recognition by the state of its duty to respect the rights of the child, 

the activities of public authorities will not be aimed at securing and protecting the rights of the child and 

the legislation of that state will not contain any prescriptions for the rights of the child. Rights exist only 

there where the state fulfills its obligations as to their implementation. The recognition of the rights of the 

child may be indicated by signing by the state of relevant international treaties, the adoption of 

legislation. Also important in this context is a comprehensive educational work aimed at forming an 

ideology according to which the rights of the child should be properly perceived by all members of the 

society. 

Secondly, the state has a duty to protect the rights of the child. This obligation makes it 

necessary for the state to protect the rights of the child against abuse by third parties, as well as to bring to 

justice those who violate the rights of the child. Attention is drawn to the fact that the establishment of a 

number of institutions that perform supervisory functions for the realization of the rights of the child may 

indicate the need to improve the mechanisms of protection of the rights of the child due to their 

unsatisfactory condition. The data provided indicated the need to improve the mechanism of protection of 

children from violations of their rights. The state should have a clear roadmap for further reforms in the 

area of childhood protection, protection of their rights, including protection from parents or other legal 

representatives. Such social change should be implemented systematically, with an understanding of their 

importance for creating a healthy generation. Thirdly, the state is obliged to enforce the implementation 

of the rights of the child.  

It is concluded that the current mechanism for the protection and protection of the rights of the 

child in Ukraine needs significant improvement, which must be done through systematic reformation of 

both the sphere of realization of the rights of the child and the state policy on the realization of the rights 

of the child. 

Keywords: the obligation to provide the rights of the child, the duty to protect the rights of the 

child, the duty to respect the rights of the child, human rights, the rights of the child. 
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ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО НА 

УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 

В ДОРЕФОРМЕНИЙ ПЕРІОД  

(кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.) 
 

Досліджено питання функціонування на території України, що знаходилась у складі Ро-

сійської імперії в останній чверті XVIII – першій половині ХІХ ст., системи цивільного процесуа-

льного законодавства. Йдеться про періодизацію історії розвитку цивільного процесуального за-

конодавства: у встановлених у дослідженні хронологічних рамках відбулись суттєві зміни щодо 

чинності відповідних правових джерел. У статті зазначено, що незважаючи на інкорпорацію Ліво-

бережної України та приєднання Правобережної, тут діяли в системі судоустрою та судочинства 

регіональні особливості (наприклад, чинними залишались процесуальні норми, що містились в 

Литовському статуті та інших актах, що діяли в Польщі чи козацькій державі). Водночас в інших 

губерніях (Слобідсько-українській, а з 1835 р. Харківській, Херсонській, Катеринославській і Тав-

рійській) судоустрій та судочинство з моменту поширення російського адміністративно-

територіального устрою відповідало нормам російського імперського законодавства.  

Ключові слова: цивільний процес, законодавство, Правобережна Україна, Лівобережна 

Україна, Російська імперія, судочинство, Звід законів Російської імперії. 

 

Постановка проблеми. Будь-яка національна система права має історичне підґ-

рунтя й власні традиції, на основі яких вона й формувалась. Українські землі протягом 

багатьох століть перебували під владою різних держав, українці мали досвід розбудови 

власної державності та права. Водночас аспекти історії становлення системи законодав-

ства, що регулювала питання цивільного процесу, є важливими складовими сучасної 

правової науки. Нормативно-правові акти, що розроблялись та приймались у ХІХ ст. у 

Російській імперії, і відповідно які поширювались на українські землі, суттєво вплинули 

на сучасне українське законодавство. Саме тому проблематика історії цивільного проце-

суального законодавства заслуговує на ретельний аналіз та висвітлення.  

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. До нау-

кового доробку з проблематики дослідження цивільного процесуального законодавства 

на українських землях у складі Російської імперії здійснили внесок такі вітчизняні та 

закордонні вчені, науковці та дослідники: Гетманцев О., Самсонов Н., Слинько Д. та ін. 

Метою статті є аналіз системи цивільного процесуального законодавства, яка 

діяла на території України з моменту остаточної інкорпорації козацької держави до 

складу Російської імперії до періоду так званих «великих реформ» 1860–1870 рр.  

Виклад основного матеріалу. Становлення українського цивільного процесуа-

льного законодавства має значну історію й пройшло декілька етапів. Перед тим, як пе-

рейти безпосередньо до аналізу нормативно-правових актів, які діяли на українських 

теренах у кінці ХVIII – першій половині ХІХ ст., необхідно приділити увагу питанням 

періодизації історії становлення цивільного процесуального законодавства й відповідно 

встановити, до якого періоду належить окреслена в дослідженні хронологія. Дослідник 

Гетманцев О. виділяє 5 основних періодів. Перший сягає хронологічних рамок з кінця 

ІХ  до початку ХІV ст., характеризується зародженням процесуальних норм у Київській 

Русі. Другий етап тривав з кінця XIV до першої половини ХVІІ ст. У цей період україн-

ські землі знаходились у складі Великого князівства Литовського, Королівства Польсь-

кого, Речі Посполитої. Третій охоплює часові рамки від другої половини XVII – першої 

половини XX ст. У цей період відбулись знакові історичні українські державотворчі 

процеси, наявність власної козацької держави, згодом перебування українських земель у 
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складі двох імперій (Російської та Австрійської, потім Австро-Угорської). З 1917 до 1991 

року тривав четвертий період, коли, на жаль, після нетривалого періоду розбудови влас-

них національних державних систем настав період радянської більшовицької окупації та 

відповідно поширення на наших землях так званого «соціалістичного» права. Нарешті, 

п’ятий період триває від здобуття Україною незалежності до цього часу [6, с. 83–86]. 

Хронологічно об’єктом нашого дослідження є частина третього періоду, коли 

відбулось повне поглинання козацької української держави Російською імперією, а на 

наші землі поширено адміністративно-територіальну намісницько-губерніальну систему 

з усіма наслідками. Оскільки тут діяла російська правова система, необхідно зауважити 

на періодизації історії становлення відповідної системи цивільного процесуального за-

конодавства. У найбільш загальних рисах російські науковці виділяють три етапи стано-

влення. Самсонов Н., посилаючись на науковця Костіна С., вказує на три основні періо-

ди – дореволюційний, радянський та сучасний [11, с. 138]. Дореволюційний він поділяє 

ще на три етапи: перший тривав від часів Давньої Русі до остаточного встановлення аб-

солютної монархії у Російській імперії. Другий етап розпочався разом із становленням 

абсолютизму й тривав до реформ Олександра ІІ. До речі, Самсонов Н., характеризуючи 

цей етап, наводить думки інших вчених, що до середини ХІХ ст. в імперії цивільне су-

дочинство знаходилось на незадовільному рівні, яке гальмувало розвиток держави, по-

роджувало судову тяганину, не відповідало тогочасним потребам суспільства та інте-

ресам держави. Цивільне судочинство було як класична форма інквізиційного процесу, й 

суд відігравав тут виключну роль, а сторони не мали змоги виступати на захист власної 

позиції, залучати свідків тощо, а сам процес мав таємний характер [11, с. 140–142]. Фун-

даментальні зміни розпочались після судової реформи 1864 р. 

Лядащева-Іллічова М. в історії цивільного законодавства імперії в ХІХ – початку 

ХХ ст. позначає три основних етапи. Перший тривав з 1801 до 1832 року, коли правовід-

носини регулювались численними розрізненими нормативно-правовими актами. У цей 

період влада намагалась врегулювати цивільні та цивільні процесуальні відносини шляхом 

прийняття нових нормативно-правових актів, які доповнювали та тлумачили вже існуючі, 

скасовували деякі з них. Другий етап тривав з 1833 до 1857 року, від часу прийняття Ми-

колою І Маніфесту про «Свод законов Российской империи от 31 января 1833 г.» (Звід 

законів Російської імперії). У законодавстві вкорінився принцип становості, однак процес 

зрівняння станів надав змогу законодавчо закріпити права та обов’язки й посилити ідею 

формально-юридичної рівності суб’єктів процесу. Третій етап 1857–1905 рр. характеризу-

вався проведенням значних реформ у системі судочинства [9, с. 44–46].  

Отже, значна частина українських земель протягом XVIII та початку ХІХ ст. 

опинилась під владою Російської імперії. Тут було поширено не тільки адміністративно-

територіальний устрій, встановлювалась російська феодальна станова система із приві-

лейованою дворянською верствою та кріпаками, але й впроваджувалось російське зако-

нодавство, в тому числі цивільне процесуальне, тут стали діяти відповідні нормативно-

правові акти. Водночас слушно зауважити, що тривалий час в окремих регіонах, тобто 

українських губерніях, існували певні місцеві особливості. На Лівобережній Україні піс-

ля остаточної інкорпорації у 1783 р. поширювалась загальноімперська система судів та 

судоустрою. Однак 3 листопада 1796 р. указом Павла І «О восстановлении в Малорос-

сии правления и судопроизводства сообразно тамошним правам и прежним порядкам» у 

Чернігівській та Полтавській губерніях частково відновлювався раніше існуючий судо-

устрій, судочинство та відновлювали силу відповідні нормативно-правові акти (Литов-

ський статут, наприклад) [1, с. 212–213]. Після приєднання Правобережної України Ро-

сійська імперська влада тут також дозволила наявність регіональних особливостей щодо, 

в тому числі, й цивільного процесуального законодавства (діяли старі норми ще Речі 

Посполитої). 

Однак перші заходи щодо згортання регіональних особливостей тут відбулись 

уже 1832 р., коли 30 жовтня імператор Микола І поширив на Правобережжі російську 

систему судоустрою. Водночас необхідно зауважити, що залишились чинними процесу-

альні норми Литовського статуту. Проте 25 червня 1840 р. вийшов царський указ «О 

распространении силы и действия Российских гражданских законов на все Западные 

возвращенные от Польши области». Тож у Київській, Волинській та Подільській губер-

ніях поширювалось російське законодавство (Звід законів Російської імперії), а згідно з 

п. 1 указу дія Литовського статуту та доповнень до нього припинялась [2, с. 443]. Бо-

вуа Д., французький вчений-славіст, зазначав, що у такий спосіб Литовський статут ефе-
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ктивно й негайно замінювався загальноімперськими нормативно-правовими актами, а 

російська мова відтепер мала обов’язковий характер та проникла в усі сфери державного 

життя, в тому числі в суди, на зміну польській [5, с. 432]. Водночас з початку ХІХ ст. у 

системі судоустрою та судочинства в Слобідсько-українській (з 1835 р. Харківська), 

Херсонській, Катеринославській і Таврійській губерніях діяли «одразу» загальноімпер-

ські норми [10, с. 64]. 

Уже в 1840-х і на Лівобережжі відбувались уніфікаторські заходи російською 

владою. У Полтавській та Чернігівській губерніях 15 квітня 1842 р. поширювалась дія 

російських законодавчих актів замість раніше чинних нормативно-правових актів. У 

нормативно-правовому акті  «О порядке судебной расправы у Малороссийских казаков. 

15 апреля 1842» закріплювались козацькі права «по делам суда и расправы», однак, «в 

обрядах судопроизводства подлежат тем же правилам, как и прочие жители…» [3, 

с. 309]. Водночас згідно з указом від 4 березня 1843 р. «О введении в губерниях Черни-

говской и Полтавской общих о судопроизводстве постановлений Империи» процесуаль-

ні норми Литовського статуту скасовувались, а під час цивільного процесу (і не тільки) 

почало застосовуватись законодавство Російської імперії [4, c. 116].  

Слід зауважити, що в Малоросійському генерал-губернаторстві (тобто в Черні-

гівській та Полтавській областях), де компактно проживали лівобережні козаки, в 1810-х 

роках уведені унікальні інстанції – суди в козацьких громадах. Це відбулось з метою 

активізації населення для боротьби із Наполеоном. Джерелами судочинства були норми 

звичаєвого права, а також судові прецеденти. Отже, на думку вченого Слинько Д.: 

«…козацьке право як локальне джерело у процесуальній сфері зберегло певною мірою 

своє значення. Воно становило сукупність українського звичаєвого права, елементів ні-

мецького магдебурзького права і положень Литовських статутів. Також слід враховувати 

польський, російський та турецько-татарський вплив на певні сторони січового судочин-

ства. Козацьке право мало усний характер і не потребувало посилань на кодифіковане 

писемне джерело» [12, с. 38]. 

Отже, в 1840-х на всіх українських землях, які знаходились у складі Російської 

імперії, остаточно було уніфіковано законодавчі акти з іншими частинами імперії. Слід 

зауважити, що російська влада використовувала на новоприєднаних територіях, де ра-

ніше існували власні державності, інститут генерал-губернаторств, де спочатку існували 

регіональні особливості в різних сферах суспільного та державного життя, а якраз на 

генерал-губернаторів покладався обов’язок здійснити аналіз, в тому числі й місцевих 

особливих правових актів, що діяли та мають чинність, і згодом підготувати умови для 

уніфікації та гармонізації законодавства загальноімперського з тим, що діяло в генерал-

губернаторстві. Водночас, на думку дослідника Захарченка П., в Україні відмінності в 

судоустрої та судочинстві повністю ліквідовані були лише внаслідок реформи судо-

устрою 1864 р. [8]. 

У тих регіонах, де судочинство не відрізнялося від інших регіонів Російської ім-

перії, в першій половині ХІХ ст. діяли закони, які на той час вже суттєво застаріли. Про-

цесуальні норми містились здебільшого в Соборному уложенні 1649 р., в третій частині 

Статуту Військового 1716 р. («Коротке зображення процесів чи судових тяжб»), в указі 

«Про форми суду» 1723 р. [12, с. 38].  

Загалом, у першій чверті ХІХ ст. в Російській імперії цивільні та цивільні про-

цесуальні правовідносини регулювались значною кількістю різноманітних правових ак-

тів. На початку ХІХ ст. була створена комісія для систематизації усього цивільного за-

конодавства імперії. На думку Лобанова-Ростовського Д. (міністр юстиції), обов’язки 

комісії щодо складення законів не повинні були обмежуватись створенням Зводу законів 

чи впровадженням в імперії нормативних актів на кшталт європейським. Комісія повин-

на систематизувати російське законодавства на непохитних основах права, а законопро-

єкти повинні відповідати політичній ситуації в державі, а також бути такими, щоб відпо-

відати становому устрою суспільства. Уже в 1826 р. імператор Микола І схиляється до 

ідеї поетапної систематизації усього наявного чинного законодавства в державі. Повне 

зібрання законів Російської імперії 1830 р. було побудовано за хронологічним принци-

пом, а проєкт Зводу законів Російської імперії в редакціях 1830 та 1832 рр. стали резуль-

татом консолідації норм та інститутів за розділами права. Він набув чинності в 1835 р., а 

також перевидавався в 1842 та 1857 рр., враховуючи появу нових принципів та ідей [9, 

c. 46]. 

У 1833 р. відомий державний діяч  Сперанський М. класифікував цивільні зако-
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ни, що конкретизували цивільні права: 1) закони про «союзи сімейні»; 2) загальні закони 

про майно; 3) особливі закони про майно. Цивільними визнавались також закони про 

порядок стягнень у справах безспірних, судочинства загального цивільного та особливо-

го межового й торгового; про заходи цивільних стягнень. Відповідно й Звід законів Ро-

сійської імперії містив оригінальну систему матеріальних та процесуальних цивільних 

законів: загальних, особливих і місцевих [9, с. 46]. 

Після набуття чинності 1 січня 1835 р. дія Зводу законів поширилась відповідно 

й на українські губернії. Цивільні процесуальні норми тут розміщені були в томах Х та 

ХV й у Сільському судовому статуті 1839 р. Про судочинство нараховувалось 2 282 

статті. На думку Слинько Д., «…така величезна кількість правових норм в результаті не 

вносила ясність у порядок здійснення цивільного судочинства, а лише робила його абсо-

лютно заплутаним і незрозумілим» [12, c. 39]. Характеризуючи Звід законів, Самсонов 

Н. вказує, що ці закони були досить недосконалі й уособлювали собою просто механічне 

об’єднання положень Соборного уложення 1649 р., Військового Уставу 1716 р. (або Ста-

туту Військового), інших численних неоднорідних нормативно-правових актів (законів, 

указів, правил тощо). Також тут закріплювалась відмова від принципу змагальності, 

встановлювався домінант слідчих засад у цивільному судочинстві, де продовжували за-

стосовуватись деякі елементи кримінального процесу і судочинства, а також змішува-

лась влада судова та поліцейська. Проте саме завдяки актам 1830-х відбулось виділення 

цивільного процесу як самостійної форми процесуальних дій і законодавче оформлення 

такої тенденції [11, c. 141]. 

 Гетманцев О. наголошує, що прийняття такого систематизованого акта було 

вкрай необхідним кроком для узгодження системи законодавства, яке характеризувалось 

розрізненістю, казуїстичністю та було розкидане в різних нормативно-правових актах. 

Однак у Зводі законів були і недоліки: в акті часто були відсутні точні формулювання, 

закони суперечили один одному. А це, звісно, впливало на якість проваджень у справах 

цивільних. Судочинство в цивільних справах через це «мало в чеснотах» систематичне 

порушення законодавства, високу вартість процесу, неправосуддя. Водночас суди вико-

нували, крім судових функцій, ще й адміністративні. На думку Гетманцева О., на той час 

цивільний процес мав більше негативних рис, аніж сильних сторін. Цьому сприяла низка 

чинників: відсутність конкретики та чимала кількість законів, норми яких регулювали 

цивільні відносини. Також використовувалась велика кількість порядків судочинства: 

загальне, чотири головних та шістнадцять особливих, цивільне судочинство поділялось 

на примусове та примирливе, примусове в свою чергу – на позовні та вотчинні справи. 

Завдяки слідчим засадам діяло поліцейське провадження через примирливе вирішення 

цивільних справ (ст. 4, ч. 2 т. 10 Зводу), судового порядку щодо спірних справ. Недолі-

ком вважається також і принцип канцелярської таємниці, письмова форма процесу. Це 

уповільнювало та ускладнювало розгляд справ [7, с. 18]. 

 Слинько Д. зазначає, що відповідно до процесуального законодавства першої 

половини ХІХ ст. так і не відбувся поділ на кримінальний та цивільний процеси, однак 

вони знаходились у стадії формування. Також вчений серед недоліків згадує про стано-

вий характер судів [12, c. 39]. 

Висновки. Отже, впродовж останньої чверті XVIII–ХІХ ст. на українських зем-

лях відбуваються суттєві зміни: більшість територій сучасної України приєднано до Ро-

сійської імперії, українська козацька держава інкорпорована до імперського адміністра-

тивно-територіального устрою. Усюди починає поступово впроваджуватись російське 

судочинство та судоустрій. Водночас у різних регіонах України діють старі системи су-

дів, цивільне процесуальне законодавство, що регулювало відносини за часів існування 

польської та козацької державності (наприклад, норми Литовського статуту тощо). Од-

нак до 1840-х у цілому по всіх українських губерніях поширюється російське загальноі-

мперське цивільне процесуальне законодавство, відбувається гармонізація та уніфікація. 

У першій половині ХІХ ст. цивільний процес та відповідне законодавство характеризу-

валось недосконалістю, застарілістю, наявністю низки фундаментальних недоліків. І 

після впровадження в 1830-х Зводу законів, який містив систематизовано норми цивіль-

ного процесу, ситуація кардинально не змінилась.  
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SUMMARY 

Nestertsova-Sobakar A. Civil procedural legislation on the Ukrainian lands as a part of the 

Russian Empire in the pre-reformed period (late XVIII - and І half of the XIX century). The article 

explores the issues of functioning on the territory of Ukraine, which was part of the Russian Empire in the 

last quarter of XVIII - the first half of the nineteenth centuries, the system of civil procedural legislation. 

This is a periodization of the history of the development of civil procedural legislation, in the chronologi-

cal framework established in the study there were significant changes in the validity of the relevant legal 

sources. The article states that, despite the incorporation of the Left-Bank Ukraine and the accession of 

the Righ- Bank, regional peculiarities (eg procedural rules contained in the Lithuanian Statute and other 

acts in Poland or the Cossack State) remained in force in the judicial system and the judiciary, at the same 

time, in other provinces (Slobid-Ukrainian, since 1835 Kharkiv, Kherson, Katerynoslav and Tavriysky) 

the judiciary and justice since the spread of the Russian administrative-territorial system conformed to the 

rules of Russian imperial law. It was outlined that gradually, during the first half of the nineteenth centu-

ry, the Russian authorities implemented a number of measures that abolished local legal acts in Right-

Bank and Left-Bank Ukraine, and Russian legislation was extended here.  

The article also mentions the Russian legal acts of the empire, which governed in the first half of 

the nineteenth century, the civil process (Sobornoye Ulozheniye 1649, in the Third part of the Military 

Statute of 1716, the decree «On the Forms of Court» 1723). Attention is drawn to the fact that in the 

1830-s, the civil process was governed by the Code of Laws of the Russian Empire, which had a number 

of significant deficiencies and was generally unable to correct a number of material deficiencies and 

negative features that manifested itself in civil proceedings. 

Keywords: civil procedure, legislation, Right-Bank Ukraine, Left-Bank Ukraine, Russian Empire, 

legal proceedings, Code of Laws of the Russian Empire. 
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Постановка проблеми. Активна фаза європейської міграційної кризи розпоча-

лась у 2015 р. у зв’язку з багаторазовим збільшенням потоку біженців і нелегальних міг-

рантів до країн ЄС. Європейські країни та суспільства виявились не готовими до прийо-

му та розподілу великих потоків мігрантів з Близького Сходу, Північної Африки та 

Південної Азії. У зв’язку із цим виникло чимало складних і гострих проблем, які вима-

гають зміни підходів у міграційній політиці ЄС та викликають протиріччя серед членів 

співтовариства. На фоні загострення цих проблем, євроінтеграційних прагнень України 

вивчення міграційної кризи у ЄС стає актуальним як в теоретичному, так і у практично-

му вимірі. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Мета. 

Гострота проблеми біженців у ЄС зумовили великий науковий і громадський інтерес до 

вивчення цих процесів. Вона знайшла своє відображення у працях М. Безушко, 

В. Бондарчука, С. Жира, В. Кольцова, Ю. Халілової-Чуваєвої. Однак ця тематика через 

свою динамічність залишається не до кінця вивченою, постійно відкриваючі нові про-

блеми і явища. 

Виклад основного матеріалу. Протягом багатьох десятиліть Європа залишала-

ся привабливим місцем для мігрантів. Перші великі хвилі мігрантів, які прагнули знайти 

для себе матеріальний добробут або втекти від політичних репресій, війн, почали прибу-

вати до Західної Європи після Другої світової війни. Ці потоки з країн Північної Афри-

ки, Близького Сходу та Західних Балкан також були пов’язані з крахом колоніальних 

імперій, переселенням жителів колоній вже до колишніх метрополій.  

Однак сучасна міграційна криза у Європі має іншу природу. Вона є найбільшою 

у регіоні з середини ХХ ст. Розміри і характер кризи викликали у світі суперечливу реа-

кцію. Для багатьох нинішня ситуація з мігрантами стала проявом неефективності євро-

пейських інститутів. У цілому у 2015 р. у країни ЄС прибуло, за різними оцінками, від 1 

до 1,8 млн. біженців [1, c. 25]. Для порівняння, у 2014 р. було зареєстровано лише 280 

тис. мігрантів. У 2015-2016 рр. у Австрії, Угорщині, Швеції та Норвегії кількість біжен-

ців перевищило 1% населення. При цьому біженці влилися у вже існуючі діаспори, по-

силивши їх кількісно. Міграційний потік можна умовно поділити на дві категорії осіб – 

легальні та нелегальні мігранти. Обидві групи здійснюють переміщення до Європи з 

економічних або політичних причин.  

Легальні мігранти використовують офіційні юридичні канали і, як правило, до-

тримуються правил проживання у новій країні. Інша річ, потік нелегальних мігрантів. Ці 

люди часто не відповідають юридичним вимогам для легальної міграції. Частина з таких 

осіб у Європі – біженці, які тікають від війни або від політичних, релігійних, етнічних 

переслідувань. Їх класифікують як політичних біженців. Найбільше їх з Сирії та Іраку. 

Вони користуються особливим правовим статусом в рамках Женевської Конвенції про 

статус біженців 1951 р. Інша частина нелегальних мігрантів у Європі приїжджає перш 

все у пошуку економічного добробуту (економічні біженці). 

Правові процедури щодо в’їзду на територію ЄС мігрантів регулюються ІІІ Дуб-

лінським регламентом, ухваленим у 2013 р. Цей документ поширюється на всі країни-

члени співтовариства (окрім Данії), а також Норвегію й Ісландію. Згідно з регламентом, 

держава, в якій прохач вперше подає запит на надання притулку, несе відповідальність 

за прийняття або відхилення вимоги, а прохач не може вже подавати відповідні прохан-

ня в інших країнах ЄС. З іншого боку, Дублінський регламент виявився не спроможним 

ефективно стримувати потік біженців, який хлинув у Європу з 2015 р. Протягом мігра-

ційної кризи країни-члени ЄС намагались переглянути ІІІ регламент, модифікувавши 

його під нові виклики, але процес узгодження ще не завершився.  

У публічному дискурсі в ЄС термін «криза» відносно потоку біженців і мігрантів 

вперше почав звучати навесні 2015 р., коли в Середземному морі сталася серія морських 

катастроф. Лише протягом квітня 2015 р. по дорозі до Європи затонули як мінімум 5 

суден із 1200 мігрантами з Африки. За даними Європейської комісії, протягом 2015 р., 

намагаючись дістатись Європи, у Середземному морі загинуло 2889 мігрантів, на шляху 

із Африки до Італії. Ще понад 700 чол. загинуло у Егейському морі, прямуючи до Греції 

із Туреччини, а з 2000 по 2016 рр. цей показник сягнув понад 22 тис. загиблих [3, c. 33].  

До 2015 р. цей потік складали переважно економічні біженці, які не мали захище-

ного статусу в міжнародному праві. Так до цього до 40% нелегальних мігрантів у Німе-

ччині складали вихідці з балканських країн, де на той момент вже не було серйозних 

конфліктів. 
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Початок громадянської війни в Сирії у 2011 р. та серія революцій на Близькому 

Сході («арабська весна») різко змінили ситуацію. З 2015 р. почався різкий ріст чисель-

ності біженців з регіону, до чого європейські країни були не готові. На кінець 2019 р. 

Європа вже вичерпала свої економічні можливості по прийому та розміщенню біженців, 

але їх потік продовжується. За даними Євростату, отримати притулок у ЄС виявили ба-

жання понад 700 тис. людей, що майже у 2,5 рази більше, ніж у 2014 р. 53% з них – це 

сирійці, друга за чисельністю група вимушених мігрантів – афганці (18%), менш чисе-

льні групи складають вихідці з Іраку, Лівії, Пакистану, Еритреї та інших країн. 

У 2016 р. у країнах ЄС лише офіційно було зареєстровано приблизно 900 тис. 

біженців. Певна частина мігрантів також перетнула кордони нелегально. З них 335 тис. 

складали сирійці, до 178 тис. – афганці, 121 тис. – іракці.  

У 2017 р. потік мігрантів до ЄС дещо зменшився. Заяви на «в’їзд» та отримання 

притулку у ЄС подали майже 650 тис. чол. Найпривабливішими країнами виявились Ні-

меччина (122, 8 тис.), Італія (83, 1 тис.), Франція (50,8 тис.), Греція (27, 1 тис.) і Велика 

Британія (18,8 тис.). Як у попередні кризові роки, громадяни Сирії, Афганістану та Іраку 

склали понад 2/3 мігрантів. 

У 2018-2019 рр. потік змушених мігрантів до Європи почав спадати, але зали-

шив чимало невирішених проблем. У 2018 р. до ЄС в’їхали до 600 тис. біженці та мігра-

нтів. За прогнозами Федерального відомства ФРН у справах міграції та біженців, у німе-

цькому уряді очікують, що до кінця 2019 р. заяв на отримання притулку у країні 

подадуть приблизно 145 тис. осіб, що значно менше, ніж у три попередні роки [12]. 

Серед основних причин, які викликали масштабний та інтенсивний рух мігран-

тів у Європу, можна виділити наступні: 

 війни і збройні конфлікти, які дестабілізують ситуацію в регіонах свого про-

живання: перманентна нестабільність в Іраку, громадянська війна в Сирії, військово-

політична нестабільність в Афганістані, війна у Лівії, боротьба з терористами з ІДІЛ, 

конфлікти в Ємені та Пакистані, релігійні конфлікти в Нігерії та Судані, напружені від-

носини Сербії та Косово; 

 демографічний вибух в країнах Африки і Близького Сходу, що перевищив 

можливості економіки цих країн забезпечувати трудову зайнятість, зростаюча соціальна 

нерівність, відсутність соціальних перспектив; 

 погіршення фінансування таборів для біженців у Туреччині, Лівані та Йор-

данії та, як наслідок, скорочення раціону харчування біженців, введення плати за вико-

ристання води та електрики; 

 загострення сирійської кризи у 2018-2019 рр.; 

 наявність у багатьох країнах ЄС високих соціальних гарантій та родичів з ді-

аспори; 

 відкриття біженцями більш безпечного маршруту у Середземномор’ї: замість 

старого маршруту «Лівія – море – Італія», все більше мігрантів їдуть в Європу через 

Грецію та Північну Македонію, що значно безпечніше. 

Міграційна криза загострила демографічні, соціально-економічні та політичні 

проблеми всередині ЄС. По-перше, у 2015-2016 рр. окремі країни зіткнулися з необхід-

ністю одноразової інтеграції величезного числа іншокультурних осіб. Так, наприклад, 

тільки в ФРН приїхали не менше 600 тис. чол., які додалися 12 млн. мігрантів, які про-

живали там раніше [2, c. 89]. 

По-друге, особливістю нової міграційної кризи стало те, що величезна кількість 

біженців прибули до Європи за короткий період (3 роки), що сильно ускладнює процес 

їх інтеграції. По-третє, всередині ЄС сформувався явний дисбаланс, відповідно до якого 

країни Центрально-Східної Європи (Польща, Угорщина, Чехія), Прибалтики, а також 

Іспанія фактично не беруть участі в подоланні міграційної кризи, що посилює політичні 

протиріччя у ЄС. 

Поряд з чисельністю приїжджих, важливим фактором є їх правовий статус. Єв-

ропейська практика щодо біженців є доволі ліберальною у питаннях отримання виду на 

проживання. Більш того, у багатьох країнах ЄС активно діють соціальні програми з 

возз’єднання сімей, які в умовах міграційної кризи 

дозволяють натуралізуватись цілим сім’ям. У багатьох мігрантів з арабських 

країн та Близького Сходу кількість членів сімей часто перевищує 7 осіб. 

Регулювання міграційної кризи, викликаної загостренням економічних і полі-

тичних негараздів у ряді країн Близького Сходу, Північної Африки та Азії, сьогодні ста-
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ло одним із ключових завдань національних урядів та ЄС в цілому на міжнародній арені. 

Міграційна політика Європейського Союзу – це сукупність принципів і методів, які ви-

користовуються країнами-членами ЄС для врегулювання міграційних процесів. 

У вересні 2015 р. країнами ЄС була створена спеціальна програма з розподілу 

квот 120 тис. біженців, щоб полегшити ситуацію з прийомом біженців в таких країнах, 

як Італія, Угорщина і Греція. Питання розподілу біженців ускладнювалося рядом супе-

речностей між самими європейськими країнами, які розділилися на два табори: тих, хто 

готовий приймати біженців, і тих, хто виступав проти розміщення на своїй території 

вимушених мігрантів. Угорщина виступала категорично проти надання притулку біжен-

цям. Результатом позиції угорської влади стало зведення на сербсько-угорському кордо-

ні бетонної огорожі з колючим дротом, щоб мінімізувати проникнення нелегальних міг-

рантів з Балкан. В основному проти надання політичного притулку виступили 

східноєвропейські країни, які не хочуть приймати на своїй території біженців і поклада-

ють відповідальність за міграційну кризу на країни Західної Європи, зокрема їх зовніш-

ню політику у Сирії. 

Перш за все східних європейців лякають проблеми соціального і культурного 

характеру, пов’язані із потоками мігрантів. Слідом за Угорщиною, Чехія та Польща за-

йняли негативну позицію, заявивши про своє бажання залишатися культурно однорід-

ними суспільствами. Ці країни виступили за розподіл біженців між членами ЄС на доб-

ровільній основі і не підтримали запровадження квот при розподілі. Самі біженці також 

не прагнули залишатися в країнах Центрально-Східної Європи, а розглядали їх переваж-

но як транзитні території. Їх кінцевою метою була Західна Європа, насамперед ФРН.  

У результаті рішення щодо квот було прийнято за принципом більшості, що по-

силило реакцію східноєвропейських країн у питанні врегулювання виниклої міграційної 

кризи. Вони стали саботувати його. Ситуацію з прийняттям і розподілом біженців у ЄС 

загострив теракт, що стався 13 листопада 2015 р. у Франції. Ісламські терористи викори-

стали антизахідні та антиєвропейські гасла у нападах, що негативно відобразилось на 

ставленні до мігрантів. 

Зіштовхнувшись з прямою загрозою ісламського фундаменталізму, уряди бага-

тьох країн ЄС у питанні міграційної кризи зайняли ще більш жорстку позицію. Так пре-

зидент Латвії Р. Вейонис заявив, що його держава не може взяти на себе додаткові зо-

бов’язання з розміщення біженців, а польська влада пригрозили, що зобов’язання за 

квотами розселення біженців виконувати не збирається [7, c. 63]. На противагу їм, німе-

цький канцлер А. Меркель продовжувала наполягати, що механізм розподілу біженців 

(квоти) повинен стати постійним і обов’язковим для всіх членів ЄС. 

Після тривалих переговорів 24 вересня 2015 р. відбувся екстрений саміт ЄС з 

питань міграційної кризи. 28 країн-членів ухвалили рішення збільшити фінансову допо-

могу Туреччини, Лівану та Йорданії, відкрити на кордонах центри з прийому біженців. 

Також учасники підтвердили готовність розселення біженців за квотами, однак спільно-

го рішення у цьому питанні так і не узгодили. 

На саміті ЄС 15-16 жовтня 2015 р. попередні рішення були деталізовані. Центри 

на кордонах ЄС мали приймати, реєструвати та сортувати біженців. Дозвіл на притулок 

мало видаватись лише політичним мігрантам, яким на батьківщині загрожує небезпека, а 

економічні мігранти підлягали депортації додому. У межах європейських консультацій 

був розроблений список  «небезпечних» і «безпечних» країн. Також учасники підтвер-

дили необхідність посилення співпраці з країнами, через які проходить потік біженців – 

Туреччиною, Лівією та Йорданією. 

Ще через місяць, 11-12 листопада 2015 р. на Мальті уряди європейських і афри-

канських країн провели спільний саміт щодо міграційної кризи. На ньому було прийнято 

рішення про створення ЄС цільового фонду в розмірі €1,8 млрд., а також ухвалений план 

дій. ЄС заявив про готовність надати Ефіопії, Судану, Кенії, Тунісу та іншим країнам 

гранти з цього фонду та пообіцяв візові послаблення. Натомість вони мали надати дода-

ткові місця для розміщення біженців на своїй території, щоб зменшити міграційних по-

тік до Європи. У межах розробленого плану, країни-учасниці саміту погодили 15 ініціа-

тив, які мали допомогти у боротьбі з кризою, а також зосередили увагу на питаннях 

легальної та нелегальної міграції, повернення мігрантів.  

Однією з таких ініціатив стало створення інформаційних центрів. Станом на кі-

нець 2019 р. ЄС ухвалив аналогічні двосторонні Плани дій з Туреччиною, Сербією та 

Албанією. 
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З 20 листопада 2015 р. відповідно до попередніх рішень Рада ЄС посилила конт-

роль над зовнішніми кордонами співтовариства, зберігши при цьому всі принципи Шен-

гену. Зміни торкнулись вдосконалення системи прикордонного контролю країн-членів 

Шенгену, електронного підключення до відповідних баз даних Інтерполу на всіх пунк-

тах перетину зовнішніх кордонів і створення систем автоматичної перевірки документів, 

введення в дію системи обміну даними про авіапасажирів, прийняття заходів по бороть-

бі з тероризмом, обміну розвідувальної інформації між поліцейськими, збільшення фі-

нансування агентства ЄС з безпеки зовнішніх кордонів (Frontex). Реалізація цих заходів 

тривало понад рік і наприкінці 2016 р. вони були повністю запроваджені.  

У 2017 р. міграційна політика ЄС посилилася. На саміті в Брюсселі 19 жовтня 

2017 р. було зазначено, що підхід держав-членів та інституцій ЄС до забезпечення пов-

ного контролю над кордонами повинен бути консолідований. При цьому у висновках 

Європейської Ради вказується, що співтовариство готове реагувати та припиняти будь-

які спроби нелегально перетнути кордони держав-членів ЄС. Але врегулювання питання 

аж ніяк не стало більш зрозумілим, так як в Євросоюзі існує проблема «замкнутого ко-

ла», яка полягає, з одного боку, у протистоянні іммігрантським потокам, а з іншого – 

дотриманні принципів захисту прав мігрантів, боротьби з бідністю тощо. Європейські 

країни, вважаючи одним із головних своїх надбань права людини, опиняються перед 

складним вибором між ліберальними цінностями та власною безпекою. Саме цей важ-

кий вибір і досі є мотивом чи виправданням у прийняті тих чи інших політичних рішень 

щодо проблем міграційної кризи. 

У 2018 р. глави держав і урядів 28 країн ЄС на саміті знайшли «європейське 

рішення» міграційної кризи. За підсумком 15-годинних дискусій, що проходили в 

Брюсселі, Євросоюз встановив нові правила прийому мігрантів, врятованих у Се-

редземномор’ї, а також зобов’язався переглянути Дублінську угоду про розподіл 

біженців [9]. Зокрема, вперше європейські лідери змогли домовитися про організа-

цію за межами ЄС центрів висадки нелегальних мігрантів, які прямують до Європи. 

Масштабний й інтенсивний потік біженців у Європу поставив перед уряда-

ми країн-членів ЄС нові складні проблеми і виклики. Головним з них стало збіль-

шення терористичної загрози та погана культурна сумісність європейців і мігрантів. 

З 2015 р. вірогідність терористичних атак у країнах ЄС значно зросла. Разом із біже-

нцями, які сподіваються знайти на території Європи безпеку та добробут, у регіон 

просочилося більше 4000 бойовиків ІДІЛ, радикально налаштованих проти західно-

го світу, його способу життя, цінностей. Протягом 2015-2019 рр. у Франції, Іспанії, 

Бельгії відбулось декілька терористичних атак ісламістів, що лише посилює недові-

ру корінного населення до мігрантів. 
Другою загрозливою проблемою стали серйозні відмінності менталітету, тради-

цій і звичаїв новоприбулих біженців у Європу. Враховуючи той факт, що європейські 

країни вже перенасичені мігрантами з іншими поглядами і цінностями, часто конфлік-

туючими з цінностями Заходу, європейці побоюються агресивного прояву звичаїв і тра-

дицій з боку біженців. У багатьох країн ЄС поширюється негативний настрій проти міг-

рантів, особливо мусульман. У цьому зв’язку актуальними є слова угорського прем’єр-

міністра В. Орбана щодо майбутнього регіону: «Реальність така, що Європі загрожує 

приплив десятків мільйонів людей і одного дня ми можемо зрозуміти, що ми знаходимо-

ся в меншості у нашій власній країні» [4]. 

Міграційна хвиля мала своїм наслідком зростання рівня злочинності у прийма-

ючих країнах. На прикладі Німеччини розглянемо зростання злочинності серед мігран-

тів. У своїх рапортах німецькі поліцейські повідомляють, що до 70% всіх злочинів в кра-

їні пов’язані з біженцями та мігрантами [7, c. 63]. Молоді мігранти поводяться 

агресивно, не виявляють поваги до закону. Влада ФРН у рамках політкоректності нама-

гається лояльно відноситися до правопорушень мігрантів. У свою чергу злочини, вчине-

ні мігрантами, все частіше викликають масові протести та заворушення населення у ні-

мецьких містах.  

Високий рівень злочинності серед мігрантів має об’єктивні підстави. Згідно з 

досліджень міністерства охорони здоров’я Нідерландів, 41% біженців з Близького Сходу 

має психічні проблеми, викликані військовими діями, злиднями, відривом від сім’ї та 

звичного середовища. Багато з них страждає від посттравматичного стресового розладу 

[6]. Разом з тим, мова йде про великий контингент молодих людей (55% біженців є мо-
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лодшими 25 років), часто неодружених чоловіків. Ці обставини пояснюють справжню 

епідемію злочинів з боку мігрантів – від зґвалтувань і вбивств до збройних нападів і 

крадіжок. 

Тероризм, збільшення під впливом мігрантів рівня злочинності викликають зво-

ротну реакцію європейських суспільств. Періодично у Німеччині, Чехії, Швеції, Франції, 

Естонії проходять протести проти надання притулку новим мігрантам. Наприклад, угор-

ці в абсолютній більшості підтримують рішення уряду Орбана щодо закриття кордонів 

країни для біженців. Під час виборів антиіммігрантські настрої у Європі конвертуються 

у підтримку ультраправих партій, які виступають проти надання притулку біженцям, 

мультикультуралізму. Так протягом останніх років у провідних країнах Європи збільшу-

ється представництво ультраправих сил. Така партія, як «Національний фронт» 

М. Ле Пен має представництво у парламенті Франції. На парламентських виборах 2017 р 

у ФРН партія «Альтернативна Німеччина», яка виступає з жорсткою риторикою щодо 

біженців, отримала 12,6% голосів виборців (94 мандата) [8, c. 21]. Ультраправі сили 

представлені у парламентах Нідерландів, Великої Британії, Іспанії, Угорщині, Естонії. 

Інша проблема, пов’язана з міграційною кризою, має економічну природу. Краї-

нам ЄС необхідно виплачувати допомогу біженцям, і хоча багато країн скоротили його в 

два рази за останні роки, коштів на це все рівно витрачається багато. До цього також 

додається необхідність фінансування проектів і допомоги країнам Північної Африки та 

Близького Сходу, які певною мірою стримують цей міграційний потік [5, c. 55].  

Паралельно європейські уряди намагались вирішити суспільні проблеми, 

пов’язані вже з наявними мігрантами, їх адаптацією у приймаючих суспільствах. Світова 

практика у цій сфері надає два основні політичні підходи – асиміляція та мультикульту-

ралізм. Обидва підходи мають однакову мету – формування з різних груп інтегрованого 

суспільства, в якому конфлікти етнонаціональні, міжкультурні конфлікти відсутні або 

мінімальні. При цьому ставка на користь стратегії асиміляції робиться тоді, коли пред-

ставники тієї чи іншої етнічної групи мають маргінальний статус. 

Основний принцип мультикультуралізму – це збереження національної і куль-

турної ідентичності мігрантів, що часто передбачає наявність і збереження певної соціа-

льної дистанції між мігрантами і корінним населенням. На противагу цьому, політика 

асиміляції базується на необхідності культурного злиття мігрантів з приймаючим суспі-

льством. 

На європейському континенті, особливо у Західній Європі у 1960-1980-хх рр. пе-

реважала асиміляційна стратегія. Протягом 1990-х рр. країни-члени ЄС стали поступово 

відмовляються від неї, обравши курс на підтримку культурного плюралізму. У політично-

му дискурсі він отримав назву мультикультуралізм і став популярним з середини 1990-х 

рр. Імпорт мультикультуралізму в Європу був пов’язаний з виникненням ідеї про позитив-

ну дискримінацію, що передбачає надання різних пільг і привілеїв меншин з метою вирів-

нювання їх можливостей з можливостями більшості. З часом мультикультуралізм перет-

ворився в ширму, за якою ховаються інші соціальні та політичні аспекти – імміграція, 

національна ідентичність, розчарування в політиці, занепад робітничого руху. 

Більше того, країни обирали різні підходи. Велика Британія намагалася забезпе-

чити різноманітні етнічні громади рівними правами в політичній системі країни. Німеч-

чина замість надання громадянства пропонувала іммігрантам вести ізольований спосіб 

життя. Франція після кількох експериментів відмовилася від мультикультуралізму на 

користь політики асиміляції на початку ХХІ ст. 

Конкретні результати у країнах також виявилися різними: у Великій Британії 

такі заходи викликали періодичні громадські хвилювання, в Німеччині турецька менши-

на все далі відходила в сторону від суспільного життя, у Франції у відносинах влади і 

громад вихідців з Північної Африки виник високий рівень напруженості. Проте системні 

наслідки всюди були схожими: розколоте суспільство, вороже налаштовані меншини і 

незадоволені пересічні громадяни. 

У 2010-х рр. європейське населення все голосніше висловлює своє невдоволення 

політикою мультикультуралізму, а в деяких країнах на офіційному рівні було визнано, 

що він провалився як стратегія вирішення проблеми мігрантів. Основними претензіями 

до політики мультикультуралізму є такі:  

1. Небажання мігрантів взаємодіяти з корінним населенням, що призводить до 

соціальної напруженості. Найчастіше ці конфлікти виникають з ініціативи саме мігран-

тів. Наприклад, ситуація, що склалася у британському Бірмінгемі у 2016 р., коли відбув-
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ся ряд збройних сутичок з боку мігрантів. 

2. Падіння загальних показників країни у світових рейтингах за індексами якості 

життя і розвитку країни. Європейці часто говорять про те, що при власному високому 

рівні освіти, загальний індекс країни знижується за рахунок рівня освіти мігрантів. На-

приклад, у Великій Британії цей індекс дорівнює 0,885. У той же час у країнах Сканди-

навії і в Австралії, в яких потік мігрантів мінімальний, цей індекс дорівнює 0,907 і 0,932 

відповідно [13, c. 22].  

Основною проблемою мультикультуралізму є неправильний курс і цілі політи-

ки, обраної європейськими країнами. Найпоширенішою помилкою є те, що уряди зму-

шені проводити політику мультикультуралізму у зв’язку з тим, що це необхідно культу-

рній меншості для самоствердження, зміцнення своїх соціальних позицій у 

приймаючому суспільстві. Проте, саме ці питання не турбували донедавна самих імміг-

рантів. Іммігранти привезли із собою власні традиції, якими пишаються. У той же час, їх 

не турбує проблема збереження культурних відмінностей, і найчастіше вони не вважали 

культуру політичним питанням. Їх турбувало не бажання, щоб до них ставились по-

іншому, а той факт, що до них дійсно ставляться по-іншому. Расизм і нерівність, а не 

релігія та етнічна належність були для них головними проблемами. Такий курс введення 

політики призвів до подрібненості в соціальній структурі країн ЄС.  

Модель, яка виглядає як процес поділу суспільства на групи, передбачає за со-

бою загострення конфліктів і суперництво з метою показати свої особливості і права 

найбільш яскравим чином. Така політика нерідко призводить до боротьби за ресурси 

між меншинами. Замість того, щоб зробити пріоритетом потреби людей і співробітницт-

во, різні етнічні групи зазвичай прагнуть максимально задовольнити власні інтереси, 

ігноруючи позиції інших. Політика не тільки сильніше вказала на певні відмінності між 

людьми, але й змусила їх боятися та розглядати інші етнічні групи як конкурентів у бо-

ротьбі за особливий статус. 

Більше того, у зв’язку з політикою мультикультуралізму у мігрантів пропадає 

необхідність і бажання асимілюватися яким-небудь чином. Наприклад, у Німеччині міг-

ранти відмовляються вчити німецьку мову, а у Лондоні мігранти скупили цілі квартали, 

перетворивши їх на ізольовані культурні співтовариства. Так у районі Тауер Хемлетс, де 

сконцентровані вихідці з Близького Сходу, уже збудовано 19 мечетей і планується буді-

вництво ще 6 [10, c. 70]. 

На сучасному етапі політика мультикультуралізму у країнах ЄС перебуває у 

стані глибокої кризи. Не можна говорити, що вона не мали певних результатів, але кін-

цевої мети так і не було досягнуто. 

Висновки. Міграція є невід’ємною частина суспільного життя будь-якої країни, 

а тому міграційна проблематика навряд чи колись перестане бути актуальною, вийде з 

моди. Протягом 2015-2019 рр. у Європу прибули понад 4 млн. біженців з різних небла-

гонадійних країн.  

Міграційна криза на кінець 2019 р. залишається складною проблемою для ЄС, 

хоч і потік біженців став меншати. Більшість з вищезазначених шляхів вирішення мігра-

ційних проблем або пробуксовують на стадії їх реалізації або не можуть повною мірою 

виконувати покладені на них завдання. Серед країн-сусідів ЄС лише Туреччина повною 

мірою стримує міграційний потік, у той час як інші партнери не можуть або не прагнуть 

цього. Більш того, у середині ЄС поки що немає єдності щодо інструментів вирішення 

проблеми.  

Таким чином, сучасна міграційна криза, яка стала найбільшою у Європі після 

1945 р., слугує складним випробуванням для перевірки згуртованості європейської спів-

товариства, а її вирішення залежить від відповіді на питання: чи готові всі члени 

об’єднатися перед обличчям складної ситуації та до спільних дій. 
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SUMMARY 

Pashkov V. O., Pravdin V. I. Reasons and consequences of modern migration crisis in the 

EU. The article deals with the problem of the migration crisis that has hit the EU. Since 2015, there has 

been a sharp increase in the number of refugees from the region, to which European countries were not 

ready. By the end of 2019, Europe has already exhausted its economic capacity to receive and accommo-

date refugees, but their flow is continuing. Over the last 5 years, more than 4 million refugees from the 

Middle East, North Africa and South Asia have come to Europe. In 2015, the flow of migrants was over 

1.5 million people, in 2016 - 900 000, in 2017 - 650 000, in 2018 - 600 000, in 2019 - almost 550 000. 

The main causes of large-scale movement of migrants to Europe have been identified. Among 

them are wars and conflicts that destabilize the situation in their native countries; demographic outbreak 

in Africa and the Middle East, deteriorating funding for refugee camps in Turkey, Lebanon and Jordan, 

exacerbation of the 2018-2019 Syrian crisis; the availability of high social guarantees and diaspora rela-

tives in many EU countries. 

The political, social, cultural consequences of the migration crisis for individual countries and the 

EU have been analyzed. The increasing flow of refugees has exacerbated in European societies the prob-

lems of terrorism, the increase in crime rates, the poor cultural compatibility of the local population with 

refugees, the increased right-wing sentiment and the high social costs of migrant adaptation. 

The current migration crisis, which has become the largest in Europe after 1945, is a difficult test 

for the cohesion of the European community, and its solution depends on the answer or are all members 

ready to unite in the face of a difficult situation and to take joint action. 

Keywords: migration, refugees, crisis, security, European Union, EU external borders, migration 

policy, multiculturalism. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КРЕДИТУ  

НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – ПОЧАТКУ XX ст.  

ЯК ІСТОРІОГРАФІЧНА ПРОБЛЕМА 
 

Зважаючи на актуальність питань, пов’язаних з подальшим удосконаленням аграрного іпо-

течного кредиту на сучасному етапі розвитку економіки України, проаналізовано ступінь висвіт-

лення історії сільськогосподарського кредиту на українських землях Російської імперії кінця XIX 

– початку XX ст. в загальноісторичній, економічній та історико-правовій літературі. За результа-

тами аналізу відповідних публікацій представників як вітчизняної, так і зарубіжної історіографії 

можна стверджувати, що поняття «сільськогосподарський кредит» виходить далеко за рамки тра-

диційних уявлень про банківський іпотечний кредит.  

Незважаючи на те, що левова частка публікацій вітчизняних дослідників дорадянського 

періоду присвячена змісту й організаційно-правовим засадам діяльності Державного (Селянського 

і Дворянського) а також акціонерних банків, без уваги не залишився й невеликий кооперативний 

кредит (ощадно-позичкові й кредитні товариства), а також меліоративний, земський і кредит на 

землевпорядкування в період столипінської аграрної реформи. Зважаючи на викладене, є всі підс-

тави зробити висновок про великий інтерес громадськості Російської імперії до проблем сільсько-

господарського кредиту в різних його видах і формах. 

Як вбачається зі змісту статті, історіографія сільськогосподарського кредиту радянського 

періоду за своїм змістом значно поступається своїм попередникам. Однією з причин того був то-

талітарний режим, прямим наслідком якого стала єдність методологічних підходів в оцінці суспі-

льних явищ як минулого, так і сьогодення. Слід також мати на увазі, що внаслідок ліквідації при-
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ватної власності на землю в ході громадянської війни потреба в іпотечному кредитуванні зникла, 

отже тема сільськогосподарського кредиту могла розглядатися в той час лише в контексті класо-

вої боротьби. 

Тільки після розпаду Радянського Союзу і переходу колишніх республік на ринкові відно-

сини, які не можна уявити без приватної власності на засоби виробництва, інтерес до питань орга-

нізації сільськогосподарського кредиту в нашій країні епохи вільного підприємництва (1861 – 

1917 рр.) різко зріс. Як наслідок – поява великої кількості відповідних наукових праць, серед яких 

чільне місце посідають і праці істориків держави і права України. Водночас узагальнюючої праці, 

в якій були б розкриті організаційно-правові аспекти всіх видів сільськогосподарського кредиту 

на українських землях Російської імперії кінця XIX – початку XX ст. ще немає. 

Ключові слова: Російська імперія, Україна, сільськогосподарський кредит, історіографія. 

 

Постановка проблеми. Реформування економічних відносин на ринкових заса-

дах триває в сучасній Україні вже понад два десятиліття, однак такий елемент системи 

вільного підприємництва, як земельні іпотечні банки (державні й приватні) досі так і не 

створено. Як ідеї купівлі-продажу сільськогосподарських угідь, підходи до основних 

засад таких та інших (кооперативних) кредитних установ у різних політичних сил сут-

тєво відрізняються. Тривала політична дискусія щодо того, якими, наприклад, повинні 

бути державні і приватні державні банки, вже знайшла своє відображення у пресі, 

включаючи і наукові видання. Хоч яку б роль не відігравали іпотечні банки у забезпе-

ченні аграріїв обіговими коштами, проте поняття «сільськогосподарський кредит» ви-

ходить далеко за рамки вищезгаданих іпотечних структур. Якщо історіографія земель-

них банків, які функціонували на теренах Наддніпрянської України у так звану епоху 

вільного підприємництва (1861–1917 рр.) в існуючій науковій літературі вже знайшла 

певне висвітлення [1], то цього не можна сказати про такі види кредитування сільсько-

господарських товаровиробників, як кооперативні товариства, земський чи урядовий 

відомчий кредит Міністерства землеробства і державних маєтностей (з 1906 р. – Голов-

не управління землеробства і землевпорядкування).  

Зважаючи на очевидну актуальність в сучасних українських реаліях проблеми 

кредитування безпосередніх товаровиробників, мета статті – здійснити загальний огляд 

основних публікацій з питань сільськогосподарського кредиту, починаючи від 1861 р., 

коли у Наддніпрянській Україні було скасоване кріпосне право, і закінчуючи останніми 

сучасними дослідженнями вітчизняних науковців. 

Виклад основного матеріалу. Скасування у 1861 р. кріпосного права та інші ре-

форми аграрного сектора економіки колишньої Російської імперії спонукали тогочасних 

теоретиків і практиків до публічного обговорення проблем сільськогосподарського кре-

диту, який, на думку низки громадських діячів, не повинен був обмежуватися лише та-

кою формою, як субсидії колишнім кріпосникам у ході здійснення так званої викупної 

операції. Досить показовою з цього погляду була праця академіка Безобразова В. «По-

земельний кредит і його сучасна організація у Європі», яка побачила світ ще в ході роз-

робки основних законодавчих актів щодо скасування кріпосного права [2]. Зважаючи на 

неоднозначне ставлення урядових кіл до сільськогосподарського кредиту як такого, ав-

тор поставив перед собою завдання довести суспільну необхідність саме такої форми 

стимулювання виробництва продукції рослинництва і тваринництва, яка виявилась ефе-

ктивною у деяких західноєвропейських країнах. Організація поземельного кредиту від-

повідно до місцевих умов народного господарства, писав цей економіст, з кожним днем 

стає все актуальнішою. Причиною цього були, на його думку, об’єктивні чинники, зок-

рема зростання чисельності населення та розвиток мануфактурної промисловості й тор-

гівлі, які, природно, «підвищують попит на продукти харчування». Одночасно з цим 

Безобразов В. вказував і на інші обставини, що нерідко залишалися поза увагою тих, від 

кого, власне, і залежало формування кредитного законодавства. Серед цих обставин ав-

тор називав «безсумнівні успіхи сільського господарства», які в ході залучення до сіль-

ськогосподарського виробництва відповідних коштів сприяли б вдосконаленню обробі-

тку землі, а отже, і зростанню продовольчих ресурсів. Як висновок академік 

констатував таке: «землеробський кредит може не лише підвищити ефективність виро-

бництва, але і відкрити дрібним землевласникам і селянам шляхи для полегшення пода-

ткового тягара...» [2, с. 126]. 

З публічною позицією академіка Безобразова В. щодо якнайшвидшого формуван-

ня правової бази кредиту для широких мас населення цілком і повністю узгоджувалася 

позиція гласного Санкт-Петербурзької міської Думи Яковлєва А. В., який у 1869 р. опу-
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блікував своє дослідження щодо ситуації з організацією народного кредиту як у Захід-

ній Європі, так і в Росії. Автор здійснив детальний аналіз тих кредитних установ, які 

існували в імперії до реформи банківської системи 1860 р. Його висновок зводився до 

того, що напередодні скасування кріпосного права: «усі кредитні установи були досту-

пні лише небагатьом обраним, яких доля наділила тими чи іншими перевагами...» [3, с. 

231]. Яковлєв А. В.  категорично заперечував проти кредитування дрібних товаровиро-

бників за допомогою застави майна, якого в них, вказував автор, як правило, немає, як-

що не брати до уваги знаряддя праці. «Позика ж під заставу знарядь праці, – вважав цей 

громадський діяч, – з відбиранням самих знарядь на склад є до того абсурдною, що про 

неї не варто навіть говорити» [3, с. 234]. Єдиним можливим варіантом доступу неприві-

лейованих станів до кредиту може бути, на його думку, об’єднання селян в асоціації за 

принципом кругової поруки. «Сторонній капіталіст, передаючи свій капітал товариству, 

заснованому на принципах взаємної відповідальності, може бути абсолютно спокійним. 

Товариство, у якому існує відповідальність одне за одного, ніколи не допустить ризико-

ваної роздачі позик» [3, с. 235]. Яковлєв А. В.  разом з іншим столичним громадським 

діячем Лугиніним В. Ф.  розробили навіть схему такої кредитної установи, яка у 1870 р. 

побачила світ під назвою  «Сільські позичкові товариства (їх устрій і призначення)». 

Мета цієї публікації полягала у тому, щоб «дати у концентрованій формі якнайбільше 

практичних порад тим особам, які візьмуться за створення народних банків», під якими 

автори розуміли позичкові товариства із числа непривілейованих станів, побудованих за 

принципом кругової поруки [4, с. З]. Кожен член такого товариства повинен мати пай, 

розмір якого може коливатися від 30 до 50 руб. Неодмінною умовою успішної діяльнос-

ті товариства автори вважали наявність запасного капіталу, який слід формувати за ра-

хунок прибутків вже впродовж першого року діяльності установи. Беручи до уваги те, 

що завданням такого товариства було не лише видача позик, але й зберігання коштів, 

включаючи фінансові ресурси і не членів кооперативу під 6 % річних, такий тип креди-

тних установ на теренах Наддніпрянської України одержав назву ощадно-позичкових 

товариств. Їх кількість на рубежі XIX–XX ст. у 9 українських губерніях сягала вже 96 

[5, с. 1850]. Природно, що тогочасні публіцисти не могли обійти їх своєю увагою. Прак-

тичним результатом публічної дискусії щодо принципів організації дрібного кооперати-

вного кредиту стало затвердження у 1871 р. міністром фінансів «Зразкового статуту 

ощадно-позичкових товариств» [7]. У наступні десятиліття правозастосовна практика 

таких об’єднань виявила низку недоліків цього «Зразкового статуту», про що неоднора-

зово писали фахівці різних галузей наукових знань. Наприклад, професор Ходський Л. 

В. у своїй ґрунтовній праці «Поземельний кредит в Росії і його відношення до селянсь-

кого землеволодіння», опублікованій у 1882 р. вказував на виключне значення коопера-

ції дрібних товаровиробників для розвитку так званого споживчого кредиту. Одночасно 

він застерігав населення від надмірного захоплення цим видом кредиту, який може не-

гативно позначитися на «економічному розвиткові країни» [8, с. 71]. Інший фахівець 

аграрного сектора економіки Росії Катаєв Н.у праці «Сільський кредит і селянське гос-

подарство» 1902 р. продовжував розвивати тезу своїх попередників про виключне зна-

чення для народного господарства країни дрібного кредиту. Як послідовний опонент 

самодержавства Катаєв Н. на конкретних прикладах довів існування в Росії дискриміна-

ції такої соціальної групи населення, як селянство. На його переконання, благами деше-

вого кредиту користуються в імперії усі, крім дрібних сільськогосподарських товарови-

робників, які становлять 88 % усіх мешканців країни. Критикуючи «ненормально 

швидке зростання великої промисловості за рахунок розорення селянства», автор вима-

гав від держави невідкладно «зрівняти умови кредиту для усіх промислових груп краї-

ни, тобто надати селянському господарству такий самий нормальний кредит, яким ко-

ристуються у Росії великі промисловці» [9, с. 4]. Його оцінка діяльності ощадно-

позичкових товариств була негативною через те, що «більшість з них ледве животіють 

або зовсім не функціонують». На думку цього автора, такі кооперативні установи у кон-

кретно історичних умовах самодержавної Росії не лише не приносять користі, а скоріше 

шкодять самим же селянам через те, що «вони своїм кредитом найчастіше служать тим 

самим сільським лихварям, від яких стогне село» [9, с. 6]. Такі кооперативні організації, 

як ощадно-позичкові та кредитні товариства матимуть свою перспективу лише в майбу-

тньому, разом із «культурним зростанням Росії» [9, с. 8]. Беручи все це до уваги, цей 

автор із яскраво вираженою народницькою ідеологією вимагав від держави не поліп-

шення умов функціонування кооперативного кредиту, а розвиток державного і земсько-
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го кредиту [9, с. 8]. Однак такі публікації були не правилом, а винятком із правил. Аб-

солютна більшість авторів подібних видань, особливо під впливом діяльності місцевих 

комітетів про потреби сільськогосподарської промисловості (1902–1903рр.), зміст дія-

льності яких з погляду організації сільськогосподарського кредиту у 1904р. було про-

аналізовано Бородаєвським С. В. [10], наполягали на подальшому вдосконаленні відпо-

відної законодавчої бази. У роки столипінської аграрної реформи питання дрібного 

кредиту стало ще актуальнішим. Саме в цей час з’явилась низка праць, автори яких всі-

ляко пропагували дрібний кредит кооперативного типу. Наприклад, у праці молодшого 

редактора відділу сільської економії і сільськогосподарської статистики Головного 

управління землеробства і землевпорядкування Морачевського В. В.  «Сільськогоспо-

дарський кредит у Росії» (1910 р.) діяльність як ощадно-позичкових, так і кредитних 

товариств оцінена позитивно. Також автор схвалено відгукнувся про закон від 7 червня 

1904 р., відповідні статті якого внесли суттєві зміни і доповнення до статуту ощадно-

позичкових товариств, у такий спосіб наблизивши їх до принципів організації кредит-

них товариств. Детально проаналізувавши практичну діяльність як одних, так і інших 

кооперативних товариств, Морачевський В. В. констатував, що є усі підстави розрахо-

вувати на великі перспективи розвитку дрібного кредиту, кооперативні організації якого 

у недалекому майбутньому покриють усю територію Росії, що матиме своїм наслідком 

підвищення добробуту усього землеробського населення [11, с. 20]. Із Морачевським В. 

В.  цілком і повністю солідаризувався і гласний Полтавського губернського земства Ім-

шенецький Я. К. – випускник економічного факультету Новоросійського університету. 

У своїй праці «Дрібний кредит і його значення у народному господарстві» (1913 р.) ав-

тор не лише пропагував дрібний кооперативний кредит як найпростішу і найдоступнішу 

форму доступу основної маси селянства до фінансових ресурсів, але й вніс конкретні 

пропозиції щодо подальшого його вдосконалення. Серед його пропозицій були: а) під 

час вирішення питання кредитування того чи іншого члена кооперативу перевагу слід 

надавати тим клієнтам, хто зобов’язується спрямувати одержані кошти на виробничі 

потреби; б) кредит слід видавати у першу чергу незаможним домогосподарям, адже за-

можна частина мешканців села, легко знайдуть його і поза кредитним товариством»[12, 

с. 16]. У 1914 р. безпосередньою реакцією уряду на обговорення стану дрібного некопе-

ративного кредиту стала публікація нової редакції «Зразкового статуту ощадно-

позичкових товариств» [13], що, безперечно, сприяло подальшому розвиткові дрібного 

кооперативного кредиту як у Російській імперії загалом, так і на теренах Наддніпрянсь-

кої України зокрема. Однак аналіз функціонування ощадно-позичкових, як і кредитних 

товариств, що почали виникати в Російській імперії після публікації у 1895 р. зразково-

го статуту таких установ, здійснювався, як правило, не з правового, а з економічного 

погляду, тобто мав прикладний характер. Саме такими за своїм змістом були, напри-

клад, публікації на сторінках «Вісника кооперації» – одного із спеціалізованих тогочас-

них видань [6]. 

Як з економічного, так і суспільно-політичного погляду, дрібний кооперативний 

кредит значно поступався банківському сільськогосподарському кредиту, час встанов-

лення якого в Російській імперії припадає на 70–80-ті XIX ст. Першими установами дов-

гострокового іпотечного кредитування після скасування у 1861 р. кріпосного права були 

не державні, а саме приватні акціонерні земельні банки, як-от: Харківський, Київський, 

Полтавський та Бессарабсько-Таврійський з головним офісом у м. Одесі. Отже, і публі-

кації про діяльність такого типу кредитних установ з’явилися майже відразу після ого-

лошення про їх створення та порядок кредитування власників земельних угідь [14–16]. 

Загальною рисою, яка характеризувала їх зміст, була безумовна підтримка самої ідеї фу-

нкціонування земельних банків, заснованих на кошти приватного капіталу. Та найшир-

ше висвітлювалось  як у пресі, так і на сторінках наукових видань питання діяльності 

державних іпотечних установ – Селянського поземельного та Дворянського земельного 

банків, час заснування яких припадає на початок 80-х XIX ст., коли в Російській імперії 

вибухнула чергова аграрна криза, найглибша з усіх попередніх. Беручи до уваги те, що 

саме на державні іпотечні установи покладалися головні надії на успіх у подоланні цієї 

кризи, про діяльність вищезгаданих установ не писав, як кажуть у народі, лише лінивий. 

Із усіх численних публікацій на тему діяльності установ довгострокового кредиту в Ро-

сійській імперії, основні з яких були свого часу блискуче проаналізовані відомим харків-

ським правознавцем Кириченком В. Є.  [17], вважаємо доцільним назвати лише найголо-

вніші з погляду фахового рівня їх авторів. Зважаючи на те, що 80–90-ті були часом 
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становлення державних іпотечних банків, публікації цього періоду містили не лише кри-

тику перших кроків їх діяльності, але й пропозиції щодо усунення існуючих у їх діяль-

ності недоліків [18–20]. По мірі нагромадження правозастосовчої практики та з ураху-

ванням реформ банківської системи у 90-х XIX ст. напередодні та, особливо, в роки 

столипінської аграрної реформи з’явилися фундаментальні дослідження історії Селянсь-

кого поземельного банку, включаючи і його організаційно-правові принципи діяльності. 

У цьому плані заслуговують на позитивну оцінку з погляду інформаційної насиченості 

праці Семенова П. Н.  [21], Крашка А. В. [22], Зака А. Н. [23] та низки інших авторів. 

Серед названих наукових досліджень вигідно відрізняється глибиною аналізу всіх сфер 

діяльності Селянського банку, включаючи його місце і роль в урядовій аграрній політи-

ці, монографія Зака А. Н. Оцінюючи Селянський банк як безумовно корисну для еконо-

мічного розвитку країни кредитну установу, автор одночасно вказав і на його основний 

недолік, зміст якого полягає у тому, що цей банк відповідав «виключно інтересам вели-

кого землеволодіння, нерідко на шкоду інтересам селянства» [23, с. 582]. 

Порівняно із Селянським, дискусії навколо діяльності якого вийшли навіть за ме-

жі Російської імперії [24], функціонування Дворянського банку знайшло значно скром-

ніше відображення у дорадянській публіцистиці. Навіть більше, суто Дворянському бан-

ку у той час було присвячено лише окремі публікації [25–26 ]. Як правило, аналіз 

організаційно-правових засад та значення Дворянського банку в аграрній політиці само-

державства аналізувалась у загальних працях про становище сільськогосподарського 

кредиту в Російській імперії. Маємо на увазі праці таких відомих свого часу науковців, 

як Гур’єв А. Н.  [27], Печерін Я. І. [28], Морачевський В. В. [11], Мигулин П. П. [29 ], 

Ходський Л. В. [8, 30] та інших авторів, які, як правило, критично ставились до цієї кре-

дитної установи. Основним змістом цієї критики були тези щодо високих відсотків, за-

фіксованих у Статуті які, між іншим, завжди були нижчими, ніж у Селянському, а також 

існуючу практику заниження заставної оцінки поміщицьких маєтків та відсутність ба-

жаної для клієнтів гнучкості у питаннях, пов’язаних із відстроченням по сплаті платежів 

навіть у разі форс-мажору. 

На рубежі XIX – XX ст. громадськості були запропоновані публікації, автори яких 

переважно негативно оцінювали вплив іпотечного кредитування як у Селянському, так і 

в Дворянському банках на розвиток сільського господарства загалом і дрібного селянсь-

кого зокрема. Саме такими за своїм змістом були публікації ідеологів так званого «тру-

дового» селянського господарства, яких у сучасній історіографії традиційно вважають 

представниками ліберально-народницького напрямку в суспільно-політичному житті 

Російської імперії [31–33]. 

Інші, крім вище зазначених форм кредитування сільськогосподарських товарови-

робників, мали в Російській імперії незначне поширення. Мова у цьому випадку йде про 

меліоративний (осушення та обводнення сільськогосподарських угідь) та земський дріб-

ний кредит, який уособлювали земські каси, створені на українських землях Російської 

імперії відповідно до закону від 7 червня 1904 р. Як один, так і інший вид сільськогос-

подарського кредиту у дорадянській історіографії лише частково висвітлені. Можна на-

звати лише декілька праць щодо стану справ з організацією на рубежі XIX–XX ст. дер-

жавного меліоративного кредиту, серед яких чи не найґрунтовнішими були публікації 

Кацеленеленбаума З. С. [34], у яких вперше в дорадянській історіографії детально про-

аналізоване водне законодавство Російської імперії порівняно з кращими зразками ано-

логічного законодавства деяких західноєвропейських країн. Меліоративному кредиту 

присвячено й окремий розділ у вже згадуваній раніше праці Морачевського В. В. (глава 

III), у якому охарактеризовано історію як загальноімперського, так і регіонального мелі-

оративного кредиту, до якого долучалися, зокрема, місцеві земства. Меліоративний кре-

дит з погляду змісту існуючих у Російській імперії правових норм висвітлено також і в 

узагальнюючій праці Бородаєвського С. В. (глава І), про яку теж йшла мова раніше. 

Діяльність земельних кас дрібного кредиту висвітлювалась як в узагальнюючих 

виданнях Міністерства фінансів [35], так і в публікаціях окремих громадських діячів. 

Наприклад, у праці голови комітету сприяння сільській кооперації при Харківській губе-

рнській земській управі Анциферова А. Н. охарактеризовані не лише організаційні 

принципи функціонування існуючих земських кас, але й запропоновані зміни до імпер-

ського законодавства про дрібний кредит. Одна із тез автора – під час організації кожної 

земської каси органи земського самоврядування повинні насамперед скласти план і роз-

робити програму діяльності саме такої установи дрібного кредиту, без чого, на думку 
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автора, відповідних пропозицій, ефективність діяльності земської каси гарантована бути 

не може [36, с. 13]. 

Радянський період історіографії сільськогосподарського кредиту, який, на думку 

низки фахівців історії держави й права України, охоплював період із 1917 р. до початку 

90-х XX ст. [37, с. 43], характеризувався домінуванням комуністичної ідеології і практи-

ки суспільного життя. Наслідком цієї ситуації стала абсолютизація феодально-

кріпосницької, а згодом – буржуазної обумовленості нормативно-правової регламентації 

фінансового механізму Російської імперії загалом і її кредитної системи зокрема. Сіль-

ськогосподарський кредит, як і інші проблеми соціально-економічних та політичних 

відносин розглядались, як правило, в контексті визвольного руху, класової боротьби із 

усією системою самодержавства. Беручи до уваги незначну актуальність вивчення теорії 

і практики сільськогосподарського кредиту дорадянського періоду через відсутність у 

повсякденному житті кредитних установ, подібних до тих, що функціонували на україн-

ських землях Російської імперії до 1917 р., радянські історики лише побіжно торкалися 

питання іпотечних установ та урядової політики в галузі довгострокового і короткостро-

кового кредитів. Певним винятком правила були праці Батуринського Д. О. (1925 р.), 

Гіндіна І. Ф. (1948 р.), Вдовіна В. А. (1959 р.), Опрі А. В. (1982 р.) та деяких інших авто-

рів, які серед різних проблем вітчизняної історії досліджували і питання сільськогоспо-

дарського (переважно банківського) кредиту [38–42]. Батуринський Д. О. поставив собі 

за мету проаналізувати діяльність Селянського поземельного банку в контексті аграрної 

політики самодержавства [43]. Проте порівняно зі своїми попередниками цей автор зро-

бив не так уже й багато. Фактично мова може йти лише про доповнення деяких статис-

тичних відомостей про діяльність банку за шість років, які минули з часу виходу у світ 

ґрунтовної монографії Зака О. Н. Цілком справедливо Батуринському Д. О. дорікав Ки-

риченко В. Є. [17, с. 20] за те, що той ухилився від висвітлення діяльності Селянського 

банку в період Першої світової війни. У праці Гіндіна І. Ф. здійснено аналіз усіх комер-

ційних банків, які існували в Російської імперії на рубежі XIX–XX ст. [44]. Вона стала 

першим у радянській історіографії узагальненим досягненням колишньої банківської 

системи Росії. Саме у цьому полягає її головна цінність, хоча загальні оцінки діяльності 

усіх банків, включаючи і земельні, з позиції господарських потреб основної маси меш-

канців країни були негативними. Учений радянський дослідник Вдовін В. О. [45] визна-

чив Селянський банк у ролі послідовного провідника політики привілейованих класів. 

Характеризуючи кредитну політику цієїі іпотечної установи, автор некритично сприйняв 

інформацію щорічних звітів банку про розмір землеволодіння своїх клієнтів. Посилаю-

чись на відповідну статистику, Вдовін В. О. зробив висновок щодо соціального стано-

вища клієнтів банку, основна маса яких, як він вважав, належала до малоземельного і 

безземельного селянства [45, с. 45]. Цю тезу категорично відкинув у своєму дослідженні 

столипінської аграрної реформи Дубровський С. М. Характеризуючи статистику покуп-

ців банківської землі за тими самими щорічними звітами Селянького банку, автор не мав 

сумніву в тому, що «покупцями землі в банку у своїй масі в жодному разі не можуть 

бути віднесені до середніх чи нижчих груп села; покупцями землі в банку – це нова сіль-

ська буржуазія, яка раніше володіла порівняно незначними ділянками, але тим чи іншим 

способом все ж встигла накопичити певні кошти, використавши їх на купівлю землі...» 

[39, с. 347]. Із дослідженням Дубровського С. М. цілком і повністю узгоджуються і ви-

сновки українського дослідника Опрі А. В., який у 1982 р. захистив кандидатську дисер-

тацію про роль Селянського поземельного банку в проведенні столипінської аграрної 

реформи в Україні [46]. 

Інші, крім банківського, форми кредитування сільськогосподарських товаровиро-

бників із радянських істориків в узагальнюючих працях висвітлював лише український 

економіст Першин П. Н. Охарактеризувавши в одній із своїх капітальних праць економі-

чні аспекти діяльності кредитних товариств у Російській імперії, автор зробив висновок, 

який цілком і повністю відповідав комуністичним постулатам того часу: «Таким чином, 

– писав він, – кооперативний кредит, як і будь-який інший, мав своїм прямим наслідком 

посилення класового розшарування села: зростання куркульства на одному полюсі, про-

летарських і напівпролетарських елементів – на іншому» [42, с. 150]. 

Новий етап у вивченні проблем сільськогосподарського кредиту, як і всієї вітчиз-

няної історії загалом, розпочався після розпаду Радянського Союзу і переходу колишніх 

республік від командно-адміністративних методів господарювання до ринкових. Згідно з 

Конституцією України людина, її права і свободи, включаючи свободу творчості, ого-
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лошені найвищою цінністю. Як національна, так і регіональна історія стають об’єктом 

пильної уваги дослідників різних галузей суспільних знань. Наприкінці XX ст. 

з’являється ціла низка загальноісторичних досліджень маловідомих проблем вітчизняної 

історії, серед яких не останнє місце належало питанням сільськогосподарського кредиту. 

Одним із перших дослідників, хто зосередив свою увагу на історії довгострокового й 

короткострокового кредиту на українських землях Російської імперії після скасування у 

1861 р. кріпосного права, була Краснікова О. М. У її працях проаналізовано різні форми 

сільськогосподарського кредиту як на території Наддніпрянської України загалом [47–

55], так і в окремих її регіонах зокрема [56–59]. Однак поза її увагою залишилися питан-

ня меліоративного, землевпорядкувального та земського кредитів. 

У 90-х XX ст. побачила світ ціла низка публікацій сумського дослідника Власенка 

В. М.  про діяльність кредитної кооперації в губерніях Лівобережної України на рубежі 

ХІХ–ХХ ст. [60–62]. 

У процесі утвердження і розвитку ринкових відносин в Україні на початку XXI ст. 

стало з’являтися все більше наукових праць, у яких тією чи іншою мірою досліджувала-

ся історія сільськогосподарського кредиту на українських землях Російської імперії піс-

ля скасування у 1861 р. кріпосного права. Захищалися кандидатські й докторські дисер-

тації не лише з історії кредитної кооперації, але й земельних іпотечних банків. Зокрема, 

черкаський історик Терещенко В. Д. дослідив роль іпотечних банків у проведенні столи-

пінської аграрної реформи в Україні [63], Новікова І. Е. з’ясувала передумови виникнен-

ня банківської системи ринкового типу в Україні другої половини XIX ст. [64], а Бори-

севич С. О. з’ясував зміст державної іпотечної політики в період аграрної кризи 80–90-х 

XIX ст. [65]. Публікації Корнієнка П. Д., Терещенка В. Д. [66–68] та Темірової Н. Р. [67–

68], які побачили світ на початку XXI ст., дають підстави для висновку про певну перео-

цінку усталеного у вітчизняній історіографії погляду на поміщицьке господарство як 

гальмо економічного розвитку країни. Однак, якщо два перших із названих авторів під 

час характеристики кредитної політики Дворянського і Селянського державних земель-

них банків прямо не говорять про роль поміщицьких господарств як генераторів модер-

нізаційних процесів у сфері сільськогосподарського виробництва, то донецька дослідни-

ця Темірова Н. Р. у цьому питанні виявилася більш радикальною. Вона рішуче заперечує 

загальноприйняту в радянській історіографії тезу про поміщицькі господарства як галь-

мо економічного прогресу [68, с. 80]. Але ж і в радянські часи зустрічаємо окремі публі-

кації, автори яких окремі поміщицькі маєтки ставили в один ряд із передовими сільсько-

господарськими підприємствами Західної Європи [69, с. 376]. Проте слід говорити не 

про окремі винчтки, а загальну тенденцію, зміст якої всупереч намаганням Дворянського 

банку допомогти у модернізації поміщицьких маєтків, полягав усе ж таки в негативному 

впливі господарств привілейованих станів на загальний стан аграрного сектора економі-

ки країни. 

З погляду вивчення історії держави і права України найважливіші здобутки у 

з’ясуванні організаційно-правових аспектів діяльності державних та акціонерних земе-

льних банків належать харківському правознавцю Кириченку В. Є., який опублікував з 

цього питання понад два десятки наукових статей, зміст яких узагальнено в його блис-

кучій монографії про установи довгострокового кредиту Російської імперії в Україні 

[70]. Автор першим із науковців України, близького і далекого зарубіжжя проаналізував 

передумови, зміст і наслідки діяльності акціонерних і державних земельних банків на 

українських землях Російської імперії з часу їх появи і завершуючи процесом ліквідації 

державних і приватних установ довгострокового кредиту. Окремі сюжети діяльності 

державних земельних банків знаходимо і в працях іншого харківського дослідника, ви-

кладені ним у монографії про функціонування фінансової адміністрації Російської імпе-

рії в Україні [71]. 

У новітній українській історіографії сільськогосподарського кредиту стали 

з’являтися публікації не лише стосовно таких традиційних проблем, як діяльність банків 

та установ кооперативного кредиту, але й окремі сюжети стосовно державного меліора-

тивного кредиту, про який згадував в одному із своїх досліджень молодий науковець 

Дорошенко В. О. [72], та функціонування земських кас дрібного кредиту. Автором 

останнього дослідження є Ткач М. П., який зупинився на характеристиці процесу право-

вого регулювання діяльності земських кас дрібного кредиту в Російській імперії кінця 

XIX – початку XX ст. [73]. 

Стосовно сучасної зарубіжної історіографії сільськогосподарського кредиту на 
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українських землях Російської імперії окремих досліджень в Україні не зафіксовано, 

хоча в узагальнюючих працях про цю країну загалом відповідна інформація нерідко зу-

стрічається. Це, насамперед, загальноісторичні праці таких авторів, як Проскуряко-

вої Н. А. [74], Андрюшина С. А. [75], Дякина В. С. [76], Акманова С. С. [77], Коваленка 

С. Б. [78], Михайлова А. Г. [79], Райського Ю. Л. [80] та інших. Низкою змістовних 

праць з даного питання відзначилися також історики держави і права. Заслуговують на 

увагу у цьому зв’язку праці. Пашенцева Д. А. [81], Рашидова О. Ш. [82], Латушкі-

ної В. Ю. [83]. 

Сюжети, пов’язані із організаційно-правовими принципами та практичною діяль-

ністю земельних іпотечних банків та політикою уряду царської Росії у сфері кредиту-

вання сільськогосподарських товаровиробників, зустрічаються і в деяких дослідженнях 

істориків держави і права далекого зарубіжжя. Заслуговують на увагу у цьому з’язку 

праці таких представників англо-американської історіографії, як Хок С. [84] (досліджен-

ня банківської кризи напередодні скасування кріпосного права), Томас Оуен [85] (харак-

теристика акціонерного законодавства), Джудіт Пеллот [86] (історія земельної реформи 

в Росії); японської – Кімітака Мацузато [87–88] (столипінська аграрна реформа), Ю. На-

кагава (державні кредити на будівництво елеваторів). 

Висновки. Підбиваючи підсумки історіографії сільськогосподарського кредиту, 

можна зробити висновок, що як вітчизняні дорадянські, так і сучасні українські та росій-

ські дослідники різних галузей суспільних знань надавали важливого значення цьому 

явищу. Підтвердженням такої думки є значний суспільний резонанс, які викликали зе-

мельні банки, кооперативний кредит та політика тогочасної держави по фінансуванню 

через галузеві міністерства меліоративних заходів землевпорядкування чи облаштування 

переселенців на казенних землях східних окраїн імперії в роки столипінської аграрної 

реформи. Невипадково ж про кредитну справу писали не тільки професійні історики, 

економісти чи правознавці, але й публіцисти, представники журналістського цеху та 

газетярі. 

Радянська історіографія у її тоталітарному обличчі не надавала належної уваги 

питанням сільськогосподарського кредиту в різних його формах, адже через скасування 

приватної власності потреба в іпотечному кредитуванні та правовому регулюванні таких 

відносин зумовили неактуальність цієї тематики, зробивши її предметом досліджень 

одних лише істориків у контексті класової боротьби трудящих з експлуататорами. 

Після розпаду Радянського Союзу й утвердження ринкових відносин увага украї-

нських дослідників, як і вчених інших країн до іпотечного кредитування та діяльності 

кредитних товариств, що почали виникати з появою приватної власності на засоби виро-

бництва, значно зросла. Відсутність або недосконалість законодавства стосовно іпотеки 

та функціонування в сучасній Україні різного виду кредитної кооперації відчутно актуа-

лізували тему сільськогосподарського кредиту, чим і пояснюється наявність значної лі-

тератури з цього питання, включаючи і фундаментальні праці істориків держави і права. 

Однак цілісної праці, у якій би було розкрито організаційно-правові аспекти та зміст 

усіх видів сільськогосподарського кредиту на українських землях Російської імперії дру-

гої половини XIX – початку XX ст., ще немає. 
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SUMMARY 

Selikhov D. A. Legal regulation of agricultural credit on the Ukrainian lands of the Russian 

Empire of the second half of XIX – beginning XX centuries as a historiographical problem. Taking 

into account the obvious relevance of the issues related to the further improvement of the agrarian mortgage 

loan at the present stage of development of the Ukrainian economy, the author analyzed the degree of 

coverage of the history of agricultural credit in the Ukrainian lands of the Russian Empire of the late XIX - 

early XX centuries in historical, economic and historical legal literature. Analysis of relevant publications of 

representatives of both domestic and foreign historiography gives every reason to claim that the concept of 

"agricultural credit" goes far beyond the traditional notions of bank mortgage credit. In spite of the fact that 

the most share of publications of domestic researchers of the pre-Soviet period is devoted to the content and 

organizational and legal principles of activity of state (Peasant and Noble) and joint-stock banks, no small 

cooperative loan (loan and savings) was left without attention. land reclamation, zemstvo and land loan in 

the period of Stolypin agrarian reform. On this basis, there is every reason to conclude that the Russian 

public has a great interest in the problems of agricultural credit in its various types and forms. 

As can be seen from the content of the article, the historiography of the agricultural loan of the 

Soviet period in content substantially inferior to its predecessors. One of the reasons for this was the 

totalitarian regime, the direct consequence of which was the unity of methodological approaches in the 

assessment of social phenomena, both past and present. It should also be borne in mind that as a result of the 

elimination of private land ownership during the Civil War, the need for mortgage lending disappeared, so 

the topic of agricultural credit could be considered at that time only in the context of class struggle. Only 

after the collapse of the Soviet Union and the transition of the former republics to market relations, which 

are impossible without private ownership of the means of production, interest in the organization of 

agricultural credit in our country of the era of free enterprise (1861-1917) sharply increased. As a 

consequence, the appearance of a considerable array of relevant scientific works, among which the works of 

historians of the state and law of Ukraine occupy a prominent place. In the place of the generalizing work, in 

which the organizational and legal aspects of all types of agricultural credit in the Ukrainian lands of the 

Russian Empire of the late XIX – early XX centuries were analyzed, there is no such work. 

Keywords: Russian Empire, Ukraine, agricultural credit, historiography. 
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ  

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АКРЕДИТАЦІЇ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ 

 
 

Визначено особливості адміністративно-правових засад процедур ліцензування та акре-

дитації у сфері освіти. У дослідженні проаналізовано погляди науковців на ліцензування та акре-

дитацію. Розкрито комплексний міжгалузевий правових характер зазначених процедур. Приділено 

увагу особливостям сучасної нормативно-правової бази забезпечення ліцензування та акредитації 

в освітньому процесі. Розмежовані ці поняття та прослідковано їх розвиток у вітчизняному зако-

нодавстві. Визначені їх правові засади і природа, доведена їх адміністративно-правова сутність. 

Розглянуті окремі особливості, що мають місце у світовій практиці. На основі проведеної роботи 

зроблені припущення про напрямок подальшого розвитку ліцензування та акредитації освітнього 

процесу в Україні, виділені напрямки перспективних досліджень. 

Ключові слова: ліцензування в сфері освіти, акредитація у сфері освіти, ліцензія, адміні-

стративно-правова сутність, освітній процес, акредитація. 

 

Постановка проблеми. Активне реформування сфери освіти, що має місце на 

шляху України до впровадження європейських стандартів і розбудови сучасної демокра-

тичної держави, вимагає перегляду підходів до регулювання діяльності навчальних за-

кладів. У свою чергу, такі специфічні правові процедури, як ліцензування і акредитація, 

спрямовані на управління якістю освіти та мають на неї прямий вплив в масштабах усієї 

країни. Це обумовлює їх важливе значення. 

Більшість наданих законодавством України визначень терміну «акредитація», 

розкривають її як процедуру документального засвідчення (офіційного визнання упов-

новаженим органом) компетентності особи (переважно юридичної) 1. Термін «акреди-

тація» зустрічається у майже двадцяти різних нормативно-правових актах, при чому не 

менше третини визначень мають свої особливості та відмінності.  

«Ліцензування» також має декілька визначень у законодавстві. Наприклад, За-

кон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» визначає його як «засіб 

державного регулювання провадження видів господарської діяльності …» 2, п. 6 ч. 1 

ст. 1. При цьому законодавець концентрується не на адміністративно-правовому змісті 

терміну, а акцентує увагу на зв’язку ліцензування із галуззю господарського права. Це 

наглядно демонструє складність зазначеного терміну.  

Визначення правових особливостей ліцензування та акредитації, в умовах рефо-

рмування галузі освіти, необхідне для сприяння покращенню послуг з навчання та під-

вищення рівня їх ефективності. Що, у свою чергу, вимагає ретельного аналізу відносин 

закладів освіти з іншими суб’єктами права та розкриття адміністративно-правової сут-

ності ліцензійної діяльності.  
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Аналіз публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми. Ве-

лика кількість науковців приділили свою увагу дослідженням проблем ліцензування та 

акредитації, у тому числі і у сфері освіти. Багато з них спрямували свою діяльність на 

розгляд політики в галузі освіти, уточненню понять та термінів, дослідження сучасного 

стану правового забезпечення процедур ліцензування та акредитації, вивчали сутність і 

порядок проведення цих заходів. Серед них: В. Б. Авер’янов, О. Ф. Андрійко, 

О. М. Бандурка, В. М. Бевзенко, О. І. Безпалова, Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, 

О. П. Гетманець, І. П. Голосніченко, Н. Л. Губерська, С. М. Гусаров, С. Ф. Денисюк, 

О. В. Джафарова, К. Б. Левченко, Т. Є. Кагановська, Р. А. Калюжний, І. О. Картузова, 

Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков, А. Т. Комзюк, О. В. Кузьменко, М. Н. Курко, 

М. І. Легенький, І. І. Литвин, Н. П. Матюхіна, Р. С. Мельник, О. Миколенко, Т. П. Мінка, 

О. М. Музичук, В. І. Олефір, В. І. Пальчикова, Д. В. Приймаченко, О. П. Рябченко, 

А. О. Селіванов, О. Ю. Синявська, І. В. Солошкіна, В. П. Тимощук, М. М. Тищенко, 

О. І. Харитонова, Ю. М. Фролов, Р. В. Шаповал, С. О. Шатрава, Ю. С. Шемшученко, 

Х. П. Ярмакі та багато інших. 

Значення ліцензування і акредитації також демонструють деякі цифри з галузі 

освіти. На початок 2019 року Єдина державна електронна база з питань освіти повідом-

ляла дані про: 780 заклад вищої освіти та 706 відокремлених структурних підрозділів 

юридичних осіб, що надають вищу освіту; 1026 закладів професійної (професійно-

технічної) освіти та 53 відокремлених структурних підрозділи юридичних осіб, що на-

дають професійну (професійно-технічну освіту); 270 інших закладів, що надають профе-

сійну (професійно-технічну) освіту або здійснюють професійно-технічне навчання 3. 

Незважаючи на такий великий фронт практичних робіт щодо здійснення ліцензування та 

акредитації освітніх закладів та увагу науковців до даного питання, необхідно зазначити, 

що ґрунтовних досліджень, присвячених саме вивченню правової природи та сутності 

реєстраційної діяльності в Україні все ж таки недостатня кількість. Цим фактом і обумо-

влюється актуальність даного дослідження. 

Наукова робота має на меті розкриття сутності адміністративно-правових засад 

ліцензування та акредитації освітнього процесу. Що передбачає виконання таких за-

вдань, як: дослідження наукових поглядів на реєстраційну та дозвільну діяльність; ви-

вчення нормативної бази, що регламентує здійснення ліцензування та акредитації; дос-

лідження особливостей термінів «ліцензування» і «акредитація» по відношенню до 

освітнього процесу, розкриття їх адміністративно-правового змісту і сутності. 

Виклад основного матеріалу. Важливість ліцензування та акредитації у сфері 

освіти важко переоцінити. М. Гончаренко та С. Свіжевська констатують, що основу ме-

ханізму регламентації діяльності вищих навчальних закладів та системи забезпечення 

якості освіти в Україні становлять адміністративні процедури (саме) ліцензування та 

акредитації [4, c. 146]. Проте застосування цих процедур виходить далеко за межі сфери 

освіти, а їх зміст часом пов’язують не лише з адміністративним правом. Так, Ю. Фролов 

демонструє це даними В. Кваніної, згідно яких у правозастосовчій практиці ліцензуван-

ня відносять до цивільно-правових інститутів, хоча при цьому і не заперечується, що 

ліцензування як діяльність щодо видачі спеціального дозволу на ведення відповідної 

діяльності уповноваженими органами, містить у собі елементи адміністративно-

правових відносин [5, с. 292]. Натомість Ю. Тихоміров надає ліцензуванню значення 

особливої процедури офіційного підтвердження права господарюючого суб’єкта на ве-

дення певного виду діяльності з додержанням правил, нормативних вимог і стандар-

тів [6, c. 422]. 

Багато дослідників, навпаки, роблять акцент саме на адміністративно-правову 

складову ліцензування та акредитації і розглядають їх як один з основних методів адмі-

ністративно-правового регулювання. Так, досить поширеним є сприймання ліцензування 

у якості адміністративно-правового режиму, який визначає специфічний порядок діяль-

ності виконавчої влади. 

Інші науковці цілеспрямовано підкреслюють складну структуру поняття ліцен-

зування та зосереджуються на висвітлені притаманних йому рис. Наприклад, Л. Шестак 

розглядає ліцензування як комплексний правовий інститут, який поєднує норми як адмі-

ністративного, так і цивільного права та виділяє його особливості, до яких відносить: 

специфіку сфери правозастосування, що характеризується необхідністю чіткого дотри-

мання параметрів визначеної правової поведінки; актуальність у світлі проведення адмі-

ністративної реформи; наявність контролю за набуттям спеціального статусу та фактич-



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 1 

ISSN 2078-3566 63 

ним виконанням обов’язкових ліцензійних умов; порядок регулювання, який виражений 

у комплексі правових засобів, що створюють особливу спрямованість правового регу-

лювання, не пов’язану з наданням суб’єкту спеціального правового статусу; однорід-

ність змісту ліцензування, який, як правило, становить систему відносин у рамках однієї 

галузі; наявність особливої адміністративної відповідальності за порушення ліцензійних 

умов і, нарешті, вимогою щодо наявності повної правоздатності для суб’єктів відносин 

ліцензування [7, с. 12]. 

Деякі дослідники фокусуються на процесуальному боці ліцензування та акреди-

тації. Так, Н. Губерська визнає ліцензування освітньої діяльності адміністративною про-

цедурою, що складається з певних етапів і в цілому є комплексом дій процесуального 

характеру [8]. А, наприклад, О. Зубчик висвітлює характеристики ліцензування освітньої 

діяльності як форми контролю та інструменту державного управління у сфері освіти [9, 

с. 71-79]. 

Тож, як відмічає Ю. Фролов, правова природа інституту ліцензування наразі за-

лишається предметом наукових спорів 5, с. 291. Для того, щоб краще зрозуміти сут-

ність акредитації та ліцензування, розглянемо нормативно-законодавчу базу, яка регу-

лює ці процедури, а також спробуємо знайти їх загальні риси і відмінні характеристики. 

Норми про акредитацію та ліцензування освітнього процесу закріплені у Зако-

нах України: «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про адміністративні 

послуги» 10, «Про освіту» 11, «Про вищу освіту» 12, «Про професійно-технічну 

освіту» 13, «Про загальну середню освіту» 14, «Про дошкільну освіту» 15; Постано-

вах Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності» 16, «Про ліцензування освітніх послуг» 17, тощо. 

Цікавим є той факт, що Закон України «Про адміністративні послуги» фактично 

не регулює ані ліцензування ‒ надання адміністративних послуг здійснюється … з ура-

хуванням особливостей, визначених законами, які регулюють суспільні відносини у від-

повідних сферах, зокрема Законом України «Про ліцензування видів господарської дія-

льності» 10, ч. 2 ст. 3, ані акредитацію ‒ дія Закону не поширюється на відносини щодо 

… здійснення державного нагляду (контролю), у тому числі … акредитації органів з оці-

нки відповідності 10, п. 3 ч. 2 ст. 2. 

У свою чергу Закон України «Про освіту» закріплює поняття «Акредитація осві-

тньої програми» ‒ це оцінювання освітньої програми на предмет її відповідності станда-

рту освіти, а також спроможності закладу освіти забезпечити досягнення здобувачами 

освіти передбачених в освітній програмі результатів навчання 11, ч. 1 ст. 44. А також 

цей Закон визначає термін «Ліцензування освітньої діяльності» ‒ це процедура визнання 

спроможності юридичної або фізичної особи надавати освітні послуги на певному рівні 

освіти відповідно до ліцензійних умов 11, ч. 1 ст. 43; 12, п. 15 ч. 1 ст. 1.  

Закон України «Про вищу освіту» розкриває зміст поняття «Ліцензійні умови 

провадження освітньої діяльності» говорячи про те, що вони встановлюють вичерпний 

перелік вимог, обов’язкових для виконання закладом вищої освіти або науковою устано-

вою, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцен-

зії 12, ч. 1 ст. 9. Проте цей же Закон містить посилання, яке засвідчує, що визначення 

термінів «ліцензія», «ліцензійні умови», «орган ліцензування» вживаються … у значен-

нях, наведених у Законі України «Про ліцензування видів господарської діяльності» 12, 

ч. 2 ст. 1. 

У свою чергу Закони України «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну 

середню освіту», «Про дошкільну освіту» містять норми, відповідно яких заклади освіти 

різних рівнів можуть здійснювати свою діяльність виключно при наявності ліцензії, 

отриманої у встановленому законодавством України порядку 13; 14; 15. Це цілком від-

повідає змісту терміну «ліцензія», який саме і означає право суб’єкта господарювання на 

провадження виду господарської діяльності (або частини виду господарської діяльності), 

що підлягає ліцензуванню 2, п. 5 ч. 1 ст. 1.  

Слід звернути увагу на те, що свого часу Закон України «Про вищу освіту» від 

17 січня 2002 року № 2984-III, який втратив чинність у 2014 році, визначав ліцензування 

як процедуру визнання спроможності вищого навчального закладу певного типу розпо-

чати освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, відповідно 

до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науко-

во-методичного та матеріально-технічного забезпечення 18, ст. 1. А акредитацією ви-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14
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знавав процедуру надання вищому навчальному закладу права провадити освітню діяль-

ність, пов’язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог держав-

ної освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та мате-

ріально-технічного забезпечення» [18, ст. 1]. Як слушно зазначає М. Легенький, з точки 

зору процедурних вимог ці поняття достатньо близькі, а відрізнялися метою – визнання 

закладу спроможним розпочати освітню діяльність чи наданням йому права цю діяль-

ність провадити. У новому Законі законодавець змістив акценти, залишивши головним 

пріоритетом процедуру ліцензування, яку розглядає як «визнання спроможності юриди-

чної особи провадити освітню діяльність за певною спеціальністю на певному рівні ви-

щої освіти відповідно до стандартів освітньої діяльності». Акредитація ж (згідно сучас-

ного законодавства) стосується виключно освітніх програм чи освітньої діяльності за 

цією програмою 19, с. 299.  

Аби глибше розібрати співвідношення понять «ліцензування» та «акредитація», 

доцільно розглянути такі категорії, як дозвільна та реєстраційна діяльність. 

Наприклад, В. Авер’янов серед неюрисдикційних адміністративних проваджень 

визначає реєстраційне і дозвільне [20]. О. Бандурка та М. Тищенко виокремлюють у 

структурі реєстраційно-дозвільних проваджень такі види, як: реєстрація, ліцензування, 

власне дозвільна діяльність, легалізація (консульська легалізація документів), нострифі-

кація, акредитація, атестація, сертифікація, паспортизація [21, с. 194–219].  

О. Джафарова наголошує на тому, що в основу дозвільної діяльності покладено 

правовий інструментарій, який надає можливість реалізувати фізичним та юридичним 

особам закріплені рівні свободи. Тобто дозвільна діяльність виступає регулятором сус-

пільних відносин, не перешкоджаючи в реалізації прав громадян, вона впорядковує сус-

пільні відносини шляхом запровадження певних правил, обов’язкових для виконан-

ня 22, с. 134.  

Разом з тим, ми також погоджуємось із ствердженням О. Джафарової про те, що 

«реєстраційна діяльність є одним із видів дозвільної діяльності, яка виражена у вигляді 

офіційного визнання державою за визначеними суб’єктами певної правосуб’єктності, а 

також об’єктами певних властивостей…» [23, с. 23]. 

С. Свіжевська у своїх наукових дослідженнях ставить запитання: чи потрібно 

взагалі відокремлювати ліцензування від системи акредитації? Вона зазначає, «ліцензу-

вання як окрема процедура не є механізмом гарантії якості освіти. Ліцензування – це 

звичайна механічна дія для відкриття господарської діяльності». На думку 

С. Стрижевської, суспільна користь при ліцензуванні з боку державних органів – це кон-

троль над кількістю виданих в Україні ліцензій. Стосовно термінології. Як зауважує 

С. Свіжевська, «у більшості країн світу в системі гарантії якості вищої освіти взагалі 

відсутній термін «ліцензування» (нами проведено дослідження в 47 країнах). У системі 

акредитації цих країн існує концептуальна (або первинна) акредитація, яка проводиться 

при відкритті нової освітньої програми, та вторинна акредитація (подальший розвиток 

програми через 5-6 років) [24]. 

О. Зубчик у своїх наукових працях узагальнює: ліцензування у сфері вищої осві-

ти як інструмент державного управління є функцією держави щодо встановлення особ-

ливого державного контролю за такими видами підприємницької діяльності, здійснення 

яких пов’язано із забезпеченням прав, свобод та інтересів громадян, зокрема, у сфері 

вищої освіти 25, с. 77. 

Висновки. Підводячи підсумки проведеного дослідження, можна виділити на-

ступні особливості властиві ліцензуванню та акредитації.  

Ліцензування та акредитація – це специфічні правові процедури, застосування 

яких не обмежується лише сферою освіти, проте у сфері освіти вони мають певні особ-

ливості. Окрім того, поняття цих термінів є складними та комплексним і торкаються 

відразу декількох галузей права. 

Спрямування процедур ліцензування та акредитації близькі за своєю метою і 

суттю. Їх реалізація обов’язкова для усіх навчальних закладів в Україні. Але ці процеду-

ри не тотожні. У сфері освіти вони пройшли шлях змін та реформування і, на сучасному 

етапі розвитку системи освіти, «ліцензування» має наділяти заклади освіти правом на 

провадження освітньої діяльності, а «акредитація» покликана забезпечувати відповід-

ність стандартів навчального процесу. 

Обидва досліджені процеси є складовою реєстаційно-дозвільних проваджень, а 

також обидва направлені на виконання функції державного контролю і здійснюється 
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органами держави. 

Ліцензуванню і акредитації у сфері освіти притаманні такі характеристики, як: 

реалізація їх державними органами, спрямованість на забезпечення законних інтересів та 

прав осіб (переважно юридичних), що в сукупності свідчить про їх адміністративно-

правову природу. Можна стверджувати, що ліцензування та акредитація є адміністрати-

вно-правовими засобами, за допомогою яких здійснюється владний вплив на суспільні 

правовідносисни, що виникають у процесі державного адміністрування освітнього про-

цесу. 

Зважаючи на вектор, прийнятий Україною з орієнтацією на демократичні євро-

пейські цінності і стандарти, та беручи до уваги шлях змін, що відбулися щодо розумін-

ня ролі ліцензування і акредитації в нашій країні, можна очікувати замість адміністрати-

вних ознак поступового набуття цими процесами вже публічно сервісних характеристик. 

Таким чином перспективними напрямками для подальших наукових досліджень доціль-

но обрати вивчення прогресивних світових правових практик у сфері ліцензування і ак-

редитації, а також вивчення їх впливу на якість послуг з навчання та вдосконалення сфе-

ри освіти. 
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SUMMARY 

Yevdokimenko S. V. Administrative legal principles of licensing and accreditation in 

educational area. The article deals with defining the peculiarities of administrative and legal principles 

of licensing and accreditation procedures in the field of education. The study analyzed the views of scien-

tists on licensing and accreditation. The complex cross-sectoral legal nature of these procedures is dis-

closed. Attention is paid to the peculiarities of the current regulatory framework for licensing and accredi-

tation in the educational process. These concepts are delineated and their development in national 

legislation is traced. Their legal bases and nature are defined, their administrative and legal essence is 

proved. Some features that take place in the world practice are considered. 

It is concluded that the directions of licensing and accreditation procedures are close in purpose 

and essence. Their implementation is obligatory for all educational institutions in Ukraine. But these pro-

cedures are not identical. In the field of education, they have undergone changes and reform and, at the 

current stage of development of the education system, "licensing" should give educational institutions the 

right to pursue educational activities, and "accreditation" aims to ensure that the standards of the educa-

tional process are consistent. 

It is substantiated that both investigated processes are a part of registration and permitting pro-

ceedings, and both are aimed at performing the function of state control and carried out by state bodies. 

It is emphasized that licensing and accreditation in the field of education are characterized by 
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such characteristics as the implementation of their state bodies, the focus on ensuring the legitimate inter-

ests and rights of persons (mainly legal), which together testify to their administrative and legal nature. It 

can be argued that licensing and accreditation are administrative and legal means by which power is exer-

cised over public relations arising in the course of state administration of the educational process. 

Based on the work done, assumptions were made about the direction of further development of 

licensing and accreditation of the educational process in Ukraine, and the areas of perspective research 

were identified. 

Keywords: licensing in the field of education, accreditation in the field of education, license, 

administrative and legal essence, educational process, accreditation. 
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ЗАСТОСУВАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ЗАСОБІВ  

У ДІЯЛЬНОСТІ СУБʼЄКТІВ ПУБЛІЧНОГО 

АДМІНІСТРУВАННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД  

ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ЗАПОЗИЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ 

 
На основі аналізу наукових, емпіричних та публіцистичних джерел зʼясовано сутність, 

зміст та особливості застосування антикорупційних засобів у діяльності субʼєктів публічного ад-

міністрування.  

Здійснено порівняльний аналіз законодавства України та інших країн, на підставі якого 

зроблено висновок, що в зарубіжному законодавстві велика увага приділяється регламентації про-

цедурних аспектів проходження державної служби та діяльності публічного службовця. Тоді як в 

Україні недостатня регламентація діяльності й непрозорість процедур є основою для виникнення 

корупційних проявів. У різних країнах антикорупційна політика реалізується в напрямках скоро-

чення можливостей для корупційних дій, виявлення корупційних фактів і виконання покарань за 

правопорушення в цій сфері. 

Наголошено на необхідності пошуку нових дієвих засобів антикорупційного спрямуван-

ня, використовуючи позитивні надбання зарубіжної практики, вивчення якої засвідчило те, що 

найбільш поширеними антикорупційними механізмами в діяльності публічної адміністрації є: 

обмеження щодо суміщення службової діяльності з іншими видами діяльності; декларування осо-

бистих доходів; декларування майна, у тому числі й членів сімʼї; обов’язкове декларування пода-

рунків особами, що обіймають політичні посади, а в деяких країнах – всіма публічними службов-

цями; декларування приватних інтересів; оприлюднення декларацій про інтереси, доходи та 

майно; обмеження на обіймання певних посад та заняття певними видами діяльності після припи-

нення повноважень на посаді державного службовця; заборона суміщення службової діяльності з 

посадами в громадських організаціях та партіях; утримання від участі у прийнятті рішень тощо. 

Окреслено перспективи запозичення для України позитивного зарубіжного досвіду. 

Ключові слова: корупція, корупційне правопорушення, корупційні ризики, антикорупційні 

засоби, субʼєкти публічного адміністрування, зарубіжний досвід. 

 

Постановка проблеми. Протидія корупції є одним із ключових чинників у за-

безпеченні економічного розвитку й довіри громадян до публічної влади. Протягом 

останнього десятиліття під час характеристики політичної, економічної та соціальної 

ситуації в Україні відзначаються значне збільшення поширення корупції і посилення її 

впливу на основні сфери держави і суспільства. Не отримуючи гідної протидії, вона пра-

гне перетворитися на самостійний і вельми впливовий соціальний чинник, дестабілізує 

увесь спектр політичних, економічних, соціальних та культурних традицій. Крім того, 

корупція негативно впливає на міжнародний авторитет України, яка на сьогодні вважа-
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ється глибоко корумпованою державою. 

Незважаючи на полеміку в цій сфері, у рейтингах міжнародної організації 

Transparency International Україна як суверенна держава стабільно посідає «почесні» по-

зиції серед найкорумпованіших держав світу [1]. 

Одним з ключових питань вдосконалення діяльності публічної адміністрації є 

приведення роботи її структурних підрозділів до щоденного дотримання принципів за-

конності, дисципліни, верховенства права, невідворотності відповідальності за вчинення 

корупційних правопорушень тощо. Тому доцільним є використання досвіду інших країн, 

що дасть змогу розширення сукупності наявних уявлень про шляхи вдосконалення ан-

тикорупційних засобів, які застосовуються в діяльності публічної адміністрації, дозво-

лить знаходити найбільш конструктивні рішення. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. На сьо-

годні важко знайти дослідника проблем забезпечення законності і дисципліни в діяльно-

сті публічної адміністрації, який би тією чи іншою мірою не розглядав корупцію загалом 

та відповідні правові засоби протидії їй (вивченню цих питань присвячено праці відомих 

вчених-адміністративістів: Авер’янова В. Б., Агапова А. Б., Алфьорова С. М., Альохіна 

О. П., Анохіна Л. С., Бандурки О. М., Бахраха Д. М., Бевзенка В. М., Безпалової О. І., 

Битяка Ю. П., Бородіна І. Л., Галагана І. А., Галунька В. В., Гаращука В. М., Голоснічен-

ка І. П., Гончарука С. Т., Додіна Є. В., Зуй В. В., Ігоніна Р. В., Калаянова Д. П., Калюж-

ного Р. А., Коваля Л. В., Козлова Ю. М., Коломоєць Т. О., Колпакова В. К., Комзю-

ка А. Т., Кузьменко О. В., Кузніченка С. О., Лошицького М. В., Лук’янця Д. М., 

Мельника Р. С., Мінки Т. П., Миронюка Р. В., Мосьондза С. О., Музичука О. М., Настю-

ка В. Я., Олефіра В. І.,  Остапенка О. І., Пєткова В. П., Пєткова С. В., Приймаченка Д. В., 

Сербина Р. А., Тищенка М. М., Харитонової О. І., Юніна О. С.  та ін.). Часте оперування 

термінами «корупція», «корупційна діяльність», «корупційне правопорушення» створює 

ілюзію достатньої вивченості цього ганебного для країни і суспільства явища. Проте це 

зовсім не так. Під час першого ж ознайомлення з юридичною літературою виявляється, 

що серед учених немає навіть умовної одностайності як щодо визначення цих явищ, так 

і їх співвідношення. 

Проблема інтерпретації корупції та відповідних засобів протидії їй в діяльності 

субʼєктів публічного адміністрування дотепер не отримала належної уваги в науці адмі-

ністративного права. Вирішення цієї проблеми дасть змогу визначити антикорупційні 

засоби та особливості їх застосування в діяльності публічної адміністрації, а також, з 

огляду на позитивний зарубіжний досвід, надати їм повну характеристику. 

Тому метою статті є з’ясування на основі аналізу наукових, емпіричних та пуб-

ліцистичних джерел сутності, змісту та особливостей застосування антикорупційних 

засобів у діяльності субʼєктів публічного адміністрування, з огляду на позитивний зару-

біжний досвід та окреслення перспектив його запозичення для України. 

Виклад основного матеріалу. Реформування публічної служби в контексті ад-

міністративної реформи та її адаптація до міжнародних стандартів визначають необхід-

ність переосмислення низки теоретичних положень і питань нормативно-правового ре-

гулювання державно-службових відносин. Перш за все, це стосується підвищення 

авторитету публічної служби та ефективності її роботи, мінімізації корупційних проявів, 

дотримання принципів доброчесності, толерантності та етичності службової поведінки. 

Українським законодавством встановлено спеціальні обмеження стосовно дія-

льності осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядуван-

ня щодо: використання службових повноважень; сумісництва та суміщення з іншими 

видами діяльності; одержання подарунків; роботи близьких осіб та обмеження щодо 

осіб, які звільнилися з державної служби, тощо [2]. 

Крім зазначених, національна антикорупційна практика передбачає також здійс-

нення заходів, як-от: 1) притягнення до відповідальності корумпованих державних слу-

жбовців та звільнення їх у зв’язку з цим із займаних посад; 2) встановлення жорсткого 

контролю за витратами державних службовців, проведення їх аналізу та задекларованих 

доходів; 3) призначення в органи державної та місцевої виконавчої влади порядних та 

чесних професіоналів; 4) жорсткий публічний контроль використання бюджетних кош-

тів; 5) створення державним службовцям належних умов праці та забезпечення їх гідною 

заробітною платою; 6) удосконалення діяльності державних установ судової експертизи 

з метою усунення будь-якої можливості зовнішнього втручання в їх діяльність; 7) ство-

рення єдиної системи реєстрації права власності на всі види нерухомого майна [3]. 
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Попри суттєві зрушення в реформуванні державної системи запобігання й про-

тидії корупції останнім часом, актуальним продовжує залишатися питання пошуку но-

вих дієвих засобів антикорупційного спрямування, використовуючи позитивні надбання 

зарубіжної практики. 

Порівняльний аналіз законодавства України та інших країн показує, що в зару-

біжному законодавстві велика увага приділяється регламентації процедурних аспектів 

проходження державної служби та діяльності публічного службовця. Тоді як в Україні 

недостатня регламентація діяльності і непрозорість процедур є основою для виникнення 

корупційних проявів. У різних країнах антикорупційна політика реалізується в напрям-

ках скорочення можливостей для корупційних дій, виявлення корупційних фактів і ви-

конання покарань за правопорушення в цій сфері. 

Аналіз юридичної літератури вказує на те, що антикорупційні засоби, які засто-

совуються в діяльності субʼєктів публічного адміністрування, у зарубіжних країнах зде-

більшого подібні між собою. Це пояснюється як процесами інтеграції законодавства, 

активною міжурядовою координацією заходів протидії правопорушенням з ознаками 

корупції, так і обміном досвіду проведення конкретних антикорупційних заходів. Біль-

шою мірою це стосується країн-членів Євросоюзу, хоча в кожній країні все ж таки за-

лишаються специфічні риси з огляду на особливості їх розвитку, правові традиції, мен-

тальність і ступінь активності громадян [4, с. 75–76]. 

В інших країнах основний акцент у формуванні системи антикорупційних засо-

бів у діяльності публічної адміністрації робиться, насамперед, у нормативно-правовому 

забезпеченні застосування превентивних антикорупційних механізмів. Наприклад, у Ні-

меччині основу стримування корупції в органах публічного адміністрування на федера-

льному рівні в цей час мають три акти: Закон «Про боротьбу з корупцією» (Gesetz zur 

Bekämpfung der Korruption) від 20 листопада 2015 р. [5]; Закон «Про обмеження діяльно-

сті службовців за сумісництвом» (Zweites Nebentätigkeitsbegrenzungsgesetz) від 9 вересня 

1997 р. [6]; Директива про запобігання корупції у федеральній адміністрації (Richtlinie 

zur Korruptionsprävention in der Bundesverwaltung) від 30 липня 2004 р., в якій як додатки 

також подано Кодекс дій проти корупції та Методичні вказівки [7].  

Особливе місце в системі актів щодо протидії корупції в ФРН займають Конце-

пції попередження і боротьби з корупцією (Präventions- und Bekämpfungskonzept 

Korruption), які приймаються за підсумками конференцій міністрів внутрішніх справ та 

представників законодавчих органів земель. Так, Концепції 1995 і 2002 рр. розкривали 

напрямки діяльності органів влади земель із протидії корупції і служили основою для 

прийняття на рівні земель різних нормативних актів антикорупційної спрямованості. 

Прикладом таких актів земель ФРН можуть слугувати Директива про попередження і 

припинення корупції у сфері державного управління Нижньої Саксонії (Richtlinie zur 

Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung in der Landesverwaltung) від 1 квітня 

2014 р. [8]; Адміністративний регламент щодо запобігання та боротьби з корупцією під 

час здійснення функцій державного управління Вільного ганзейського міста Бремена 

(Verwaltungsvorschrift zur Vermeidung und Bekämpfung der Korruption in der öffentlichen 

Verwaltung der Freien Hansestadt Bremen Land und Stadtgemeinde) від 26 лютого 2013 р. 

[9] та ін. 

У США велика увага приділяється заходам щодо запобігання конфлікту інте-

ресів, завдяки чому розроблено Довідник із питань етики, що містить закони про конф-

лікт інтересів (Збірник законів США), адміністративного указу 12674 про Принципи 

етичної поведінки з поправками ЕО 12731, загальноприйнятих Стандартів етичної пове-

дінки для службовців органів виконавчої гілки влади у CFR 5 Частині 2635, норматив-

них актів Міністерства юстиції США у CFR 5 Частині 38011, що доповнюють загально-

прийняті стандарти та додаткові нормативні акти Міністерства у CFR 28 Частині 45 [10, 

с. 229]. 

Водночас у Законі Республіки Казахстан «Про протидію корупції» від 18 листо-

пада 2015 р. прямо передбачено, що відповідна особа в письмовій формі повідомляє сво-

го безпосереднього керівника (керівництво державного органу) про наявний конфлікт 

інтересів або можливість його виникнення. 

Не менш важливим у справі запобігання та протидії корупції в інших країнах є 

організаційний аспект вирішення цієї проблеми. Зокрема, у Республіці Білорусь відпові-

дно до ст. 6 Закону «Про боротьбу з корупцією» уповноваженими суб’єктами боротьби з 

корупцією є органи прокуратури, внутрішніх справ і державної безпеки, у складі яких 
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створено спеціальні підрозділи по боротьбі з корупцією, яким надається право: одержу-

вати безоплатно з державних органів та інших організацій в установленому законодавст-

вом порядку інформацію, необхідну для виконання функцій по боротьбі з корупцією, в 

тому числі з автоматизованих інформаційних, довідкових систем і банків даних; безпе-

решкодно прибувати в пункти пропуску через державний кордон і місця, де здійснюєть-

ся прикордонний контроль, за службовими посвідченнями та перепустками, що вида-

ються Державним прикордонним комітетом або уповноваженими посадовими особами 

інших органів прикордонної служби; призупиняти з санкції прокурора повністю або час-

тково на строк до десяти діб фінансові операції фізичних та юридичних осіб, а також 

обмежувати їх у праві розпорядження майном, якщо є достатні підстави вважати, що 

грошові кошти і (або) інше майно, отримані від осіб, причетних до скоєння корупційних 

правопорушень або до легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом; вносити в 

державні органи та інші державні організації в порядку, встановленому законодавством, 

подання про анулювання спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів 

діяльності [11, c. 36]. 

У деяких європейських країнах для боротьби з корупцією в органах публічного 

адміністрування створюються наново або реформуються спеціальні підрозділи. Напри-

клад, у Великій Британії були сформовані автономні антикорупційні підрозділи, створе-

ні відповідні сепаратні служби і одночасно розроблені практичні заходи, які вони по-

винні здійснювати [12]. 

В Естонській Республіці обов’язок боротьби з корупцією покладається на відпо-

відне бюро Центральної кримінальної поліції, яке входить до складу Міністерства внут-

рішніх справ Естонії. Бюро разом із підрозділом внутрішньої безпеки Міністерства вну-

трішніх справ Естонії здійснює діяльність щодо попередження корупції та виявлення 

осіб, які такі діяння вчиняють. Водночас у Литві створено Спеціальну службу розсліду-

вань, яка є незалежною державною установою, що підпорядковується безпосередньо 

Президенту Литви. Разом зі службою внутрішньої безпеки Міністерства внутрішніх 

справ Литви вона здійснює оперативно-розшукову, слідчу й превентивну діяльність що-

до попередження корупції серед працівників поліції [13]. 

У продовження цієї тези слід навести досвід Угорщини, де практикується ство-

рення мобільних груп з числа працівників підрозділів безпеки правоохоронних органів 

(свого часу створення в системі МВС України подібних мобільних груп з моніторингу 

дотримання прав і свобод людини стало помітним кроком у реалізації ідеї громадського 

контролю над правоохоронними органами). Таким групам надано право здійснювати 

планові та позапланові перевірки підрозділів поліції будь-якого рівня (місцевого, регіо-

нально чи центрального) [14, с. 149]. 

Загалом в європейській управлінській практиці відсутній стандартний уніфіко-

ваний набір антикорупційних інструментів, однак вивчення позитивного зарубіжного 

досвіду свідчить про те, що найбільш поширеними серед них можна вважати: обмежен-

ня щодо суміщення службової діяльності з іншими видами діяльності; декларування 

особистих доходів (так само в країнах Європи відсутній єдиний підхід щодо визначення 

кола суб’єктів, які повинні подавати декларації про особисті доходи та суми доходів, що 

підлягають декларуванню); декларування майна, у тому числі й членів сімʼї (наприклад, 

практика Польщі, Угорщини); обов’язкове декларування подарунків особами, що обій-

мають політичні посади, а в деяких країнах (Латвія)  всіма публічними службовцями; 

декларування приватних інтересів; оприлюднення декларацій про інтереси, доходи та 

майно (у Польщі (для всіх місцевих виборних посадових осіб), у Великобританії (декла-

рації про подарунки особам, що обіймають політичні посади, а також декларації про ін-

тереси членів парламенту є загальнодоступними), в Іспанії (декларації про інтереси чле-

нів парламенту та місцевих виборних посадових осіб можуть бути отримані за запитом 

будь-якої зацікавленої особи), у Латвії (всі декларації є загальнодоступними)); обмежен-

ня на обіймання певних посад та заняття певними видами діяльності після припинення 

повноважень на посаді державного службовця; заборона суміщення службової діяльнос-

ті з посадами в громадських організаціях та партіях; утримання від участі у прийнятті 

рішень (детально визначено законодавством Іспанії, Франції та Німеччини) тощо. 

Не менш важлива роль серед превентивних антикорупційних механізмів нале-

жить регулюванню етичної поведінки державних службовців, необхідність якої, напри-

клад, у США зʼявилася у ході боротьби з корупцією. Крім створення законодавчої бази, 

антикорупційна стратегія США включає розробку і впровадження так званої адміністра-
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тивної моралі, що являє собою етичні та дисциплінарні норми, якими повинні керувати-

ся посадові особи всіх гілок державної влади. Водночас у Королівстві Нідерландів роз-

роблено декілька інструментів реалізації антикорупційної стратегії, серед яких, напри-

клад: SAINT  інструмент самооцінки доброчесності службовців, який використовується 

державними та муніципальними органами влади для визначення головних ризиків і сла-

бких місць, а також Рамкові положення для проведення адміністративного розслідуван-

ня порушень доброчесності [15]. 

Разом з превентивними активно за кордоном використовується ефективна сис-

тема примусу з широким набором інструментів (звільнення, пониження класного чину, 

тимчасове відсторонення від посади, позбавлення права заняття посад державної грома-

дянської служби на певний період, штраф), які застосовуються як покарання та стягнен-

ня. Наявність ефективних контрольних механізмів забезпечує стійкість системи управ-

ління конфліктом інтересів. У країнах із розвиненою системою державного управління 

поряд з розгалуженою системою нормативно-правового регулювання її діяльності вели-

ка роль належить механізмам саморегулювання, в тому числі професійної (службової) 

етики, навчання та самоконтролю цивільних службовців за дотриманням вимог службо-

вої поведінки [16, с. 264–265]. 

Висновки. Підсумовуючи викладене, слід сказати, що позитивний зарубіжний 

досвід запобігання й протидії корупції може допомогти не стільки вибрати зі світового 

досвіду набір антикорупційних засобів, скільки зрозуміти: по-перше, що корупції можна 

протидіяти і в більш складних умовах, ніж у сформованих у сучасній Україні; по-друге, 

що існують перевірені досвідом як принципи і методи ефективної протидії корупції, так 

і показники, що дозволяють обґрунтовано оцінювати рівень ефективності застосовува-

них антикорупційних заходів. Безумовно, сліпе запозичення успішного досвіду будь-

якої країни без урахування українських інституціональних умов не дасть позитивного 

результату. Під час формування системи запобігання та протидії корупції в діяльності 

субʼєктів публічного адміністрування в Україні слід враховувати окремі напрямки боро-

тьби з корупцією, а також практику реалізації вже прийнятих рішень з метою вдоскона-

лення механізмів протидії цьому явищу, що, на нашу думку, може бути зроблено за ра-

хунок:  

 підтримки антикорупційних заходів держави громадянським суспільством;  

 врегулювання критеріїв та процедур, що використовуються для розробки по-

садових інструкцій, оцінювання й класифікацій посад державної служби, щоб забезпе-

чити єдину систему з чіткими критеріями встановлення посадового окладу; 

 забезпечення належного впровадження нової системи індивідуального оціню-

вання результатів службової діяльності державних службовців, включаючи розробку 

індивідуальних планів професійного розвитку; 

– підвищення ефективності діяльності органів судової влади та системи кримі-

нальної юстиції у переслідуванні осіб, які вчинили корупційні правопорушення. 
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SUMMARY 

Sobakar A. O. Application of anticorruption tools in activities of public administration ac-

tors: foreign experience and prospects of borrowing for Ukraine. In the article, on the basis of the 

analysis of scientific, empirical and journalistic sources, the essence, content and peculiarities of the use 

of anti-corruption means in the activity of the subjects of public administration are clarified. 

The comparative analysis of the legislation of Ukraine and other countries is made, on the basis 

of which it is concluded that in foreign legislation much attention is paid to the regulation of procedural 

aspects of the civil service and the activity of a public servant. Whereas in Ukraine, insufficient regulation 

of activities and transparency of procedures are the basis for the appearance of corruption manifestations. 

In various countries, anti-corruption policies are being implemented to reduce opportunities for 

corruption, to identify corruption facts and to enforce penalties for offenses in this area. 

The necessity of finding new effective means of anti-corruption orientation was emphasized, 

using the positive features of foreign practice, the study of which showed that the most common anti-

corruption mechanisms in the activity of public administration are: restrictions on combining official 

activity with other activities; declaring personal income; declaring property, including family members; 

compulsory declaration of gifts by political office holders and, in some countries, by all public officials; 

declaring private interests; publication of declarations of interests, income and property; restrictions on 

holding certain positions and engaging in certain types of activities after termination of office as a civil 

servant; prohibition of reconciliation of office with positions in public organizations and parties; 

abstaining from decision-making, etc. 

Prospects for borrowing positive foreign experience for Ukraine are outlined, in particular: 

support for anti-corruption measures by the civil society; adjusting the criteria and procedures used to 

develop job descriptions, appraisals and classifications of civil service positions to provide a single 

system with clear payroll criteria; ensuring the proper implementation of the new system of individual 

assessment of civil servants' performance, including the development of individual plans for professional 

development; enhancing the efficiency of the judiciary and the criminal justice system in prosecuting 

persons who have committed corruption offenses. 

Keywords: corruption, corruption offense, corruption risks, anti-corruption means, subjects of 

public administration, foreign experience. 
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ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ЗМІЦНЕННЯ  

ЗДОРОВ’Я ТА ПОДОВЖЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ЖИТТЯ 

 
Аналізуються показники біологічного та паспортного віку громадян залежно від їх фізи-

чної активності. Проаналізовано нормативно-правову базу із вказаної проблематики, висвітлено на 

прикладі Закону України "Про фізичну культуру і спорт" основні пріоритети державної політики у 

сфері фізичної культури і спорту. 

Ключові слова:  фізична культура, спорт, біологічний вік, паспортний вік, фізична під-

готовленіст, стан здоров’я, тривалість життя. 

 

Постановка проблеми. Сучасне суспільство характеризується надмірною інфо-

рмативністю, інтенсивним ритмом життя, браком часу, непередбачуваністю дій стосовно 

своїх членів, катастрофічними протиріччями. Все це разом із негативними екологічними 

та соціально-психологічними чинниками стає загрозою для здоров’я та життя людини. 

Вистояти в цих умовах може особистість, яка цілеспрямованою діяльністю на основі 

сформованих потреб набула доброї фізичної форми та психологічної стабільності [1], 

дотримується здорового способу життя, який гарантує до 50 % здоров’я [2]. 

Окрім фізичної форми, яка є основою фізичного здоров’я, велике значення ма-

ють також інші характеристики здоров’я людини – психічне, духовне, моральне, репро-

дуктивне, які у сукупності свідчать про гармонійність  розвитку людини [3]  

Збереження і зміцнення здоров’я громадян, підвищення рівня фізичної підгото-

вленості і працездатності, творчої активності – соціальні завдання нашої країни в галузі 

фізичної культури і спорту. Фізкультура і спорт активно впливають на економічну сферу 

життя держави і суспільства, якість робочої сили, структуру споживання і потреб, пове-

дінку споживачів, зовнішньоекономічні зв’язки, туризм та інші показники економічної 

системи [4], а це в свою чергу тісно пов’язане з якістю життя людини та її здоров’ям.  

Слід зазначити, що здоров’я нації є вкрай важливою складовою в досягненні 

економічного зростання, суверенітету, авторитету, стійкого і продуктивного внутріш-

нього становища. 

Основними показниками розвитку фізичної культури, як це сказано в главі 2 За-

кону України "Про фізичну культуру і спорт" [5], є:  

- рівень здоров’я, фізичний розвиток та підготовленість різних верств населення;  

- ступінь використання фізичної культури в різних сферах діяльності;   

- рівень розвитку системи фізичного виховання;  

- рівень розвитку самодіяльного масового спорту;  

- рівень забезпеченості фізичного виховання кваліфікованими кадрами;  

- рівень упровадження у фізичну культуру досягнень науково-технічного про-
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гресу;  

- відображення явищ фізичної культури в засобах масової інформації, у творах 

мистецтва і літератури; 

 - матеріальна база; 

- рівень спортивних досягнень тощо. 

 Аналізуючи стан фізичної культури і спорту на теперішній час, слід зазначити, 

що переважна більшісь передбачених Законом показників розвитку фізичної культури 

або не виконані, або недостатньо виконані. Отже, соціальні завдання нашої країни в га-

лузі фізичної культури і спорту потребують більшої уваги. Але не зважаючи на недоліки 

щодо реалізації основних вимог Закону, громадяни країни мусять проявляти турботу про 

своє здоров’я, розвивати і закріплювати мотивацію та цілеспрямованість організації і 

змісту самостійного заняття фізичними вправами різної спрямованості [6]. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Одним із 

найважливіших реальних важелів формування, зміцнення та збереження злоров’я є оп-

тимальна рухова активність [7]. Недарма в США фізичну культуру називають «другою 

релігією» для переважної більшості громадян, тобто вона набула масовості.  

Оздоровчий і профілактичний ефект масової фізичної культури пов’язаний зі 

стимуляцією функцій центральної нервової системи, опорно-рухового апарату, активіза-

цією обміну речовин. Фізичні вправи призводять до розвитку моторних і вегетативних 

функцій організму у дітей, їхнього вдосконалення й підтримки на високому рівні у доро-

слих та людей похилого віку. Недостатня фізична активність викликає суттєві зміни фі-

зіологічних функцій людини, що доведено як дослідами на тваринах, так і спостережен-

нями над людьми: втрачаються нервово-рефлекторні зв’язки, закладені природою і 

закріплені в процесі фізичної активності, порушуються обмін речовин, діяльність серце-

во-судинної, дихальної, ендокринної та інших систем, втрачаються біологічні резерви 

організму, розвиваються дегенеративно-дистрофічні процеси тощо. 

Людина може жити за відсутності фізичної активності, але це призводить до 

значного погіршення соматичних, вегетативних і соціальних функцій. Такий стан нази-

вають гіподинамією (від hypo – знизу, dynamis – сила). При ньому спостерігаються сут-

тєві зміни окремих органів та їх функцій, зменшуються розмір та сила скелетних м’язів. 

У піддослідних тварин у разі обмеження рухливості через 30 діб сила м’язів знижується 

до 1/3 від попередньої величини, а тривалість поодинокого скорочення зростає вдвічі. 

Зниження фізичної активності зумовлює зменшення розмірів серця, систолічного та 

хвилинного об’ємів крові, прискорення частоти пульсу. При цьому об’єм легеневої вен-

тиляції та інтенсивність основного обміну знижуються на 5 – 20 %. 

Гіподинамія негативно впливає на процеси збудження та гальмування у корі ве-

ликих півкуль, на швидкість утворення умовних рефлексів, на формування психічних 

реакцій. 

При гіподинамії спостерігається гіпофункція ендокринних залоз, особливо над-

нирників, а це негативно відбивається на реактивність організму людини, його стійкість 

до дії патогенних чинників середовища. 

За допомогою фізичних вправ людина здатна підвищити рівень своєї фізичної 

працездатності, що зміцнює її здоров’я та подовжує період активного життя. Специфіч-

ний ефект фізичних вправ пов’язаний з підвищенням функціональних можливостей сер-

цево-судинної системи. Він полягає в економізації роботи серця в стані спокою і підви-

щенні резервних можливостей апарату кровообігу при м’язовій діяльності. Фізична 

активність призводить до порідшення частоти серцевих скорочень у стані спокою (бра-

дикардія), що економізує серцеву діяльність. Збільшення тривалості фази діастоли (роз-

слаблення) забезпечує краще постачання серцевого м’яза киснем. 

Фізична культура і спорт як важливий соціальний феномен пронизують усі рівні 

сучасного соціуму, чинячи широку дію на основні сфери життєдіяльності суспільства. 

Їхній вплив поширюється на національні стосунки, ділове життя, громадське становище. 

Вони впливають на формування моди, етичні цінності, спосіб життя людей. Це найкра-

щий засіб, який зможе відвернути людей від нинішніх соціальних проблем. Це, мабуть, 

єдиний “клей”, який здатний “склеїти” всю націю в єдине ціле [8,9].  

 Саме розумінню важливості фізичної активності громадян в покращенні суспі-

льного здоров’я, в підвищенні добробуту і тривалості життя  в переважній більшості 

держав приділяється велика увага. В Україні на основі Державної цільової соціальної 

програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року було поставлено 
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завдання підвищити рівень охоплення населення фізичною активністю на 1 – 2 відсотки 

щорічно [10].  

Метою статті є дослідження впливу фізичної підготовленості на стан здоров’я 

людини та тривалість її життя. 

З урахуванням поставленої мети вирішувались наступні завдання:   

 - дослідження показників паспортного та біологічного віку;  

- аналіз показників біологічного віку у досліджуваних людей та їх порівняння з 

паспортним віком; 

- прогнозування тривалості життя людей за показниками біологічного віку. 

Виклад основного матеріалу. Критерієм оцінювання стану здоров’я нації є Ін-

декс людського розвитку (ІЛР, до 2013 року "Індекс розвитку людського потенціалу" 

(ІРЛП)) – інтегральний показник, що розраховується щорічно для міждержавного порів-

няння виміру рівня життя, грамотності, вченості, довголіття мешканців як основних ха-

рактеристик людського потенціалу досліджуваної території.  

Засобом оцінювання рівня фізичної підготовленості населення є відповідні тес-

ти, розроблені фахівцями, та встановлені вікові і нормативні категорії.  

Аналізуючи нормативні вимоги за видами випробувань усіх груп для чоловіків і 

жінок, необхідно відзначити, що вимоги цих тестів досить високі. Природно виникає 

питання, які принципи закладені в ці нормативи? Відповідь лежить у площині взає-

мозв’язку з міжнормативними вимогами до фізичної підготовленості населення, його 

здоров’ям. 

Слід зауважити, що здоров’я людини зумовлює її біологічний вік. Чим краще 

здоров’я, тим менший біологічний вік і навпаки, чим гірше здоров’я, тим більший 

біологічний вік. Дослідженнями встановлено, що у міру старіння функції систем ор-

ганізму погіршують свою діяльність, що і відбивається на біологічному віці. Проте 

темпи старіння людей можуть бути різними, а це, у свою чергу, позначається на 

відмінності біологічного і паспортного віку. Багато хто може пригадати факт наяв-

ності серед своїх знайомих хоч би одного енергійного "хлопця" у 50 – 60 років, чи 

55-річну "дівчину", яких не відразу відрізниш від їх 30 – 35-річних нащадків. З іншо-

го боку, багато можна зустріти 30 – 40-річних "дідусів" і "бабусь", у яких завжди 

щось болить.  

Встановлено, що в середньому людина може розраховувати на 90 біологічних 

років життя, тобто, якщо в 60 років хтось має біологічний вік 80, то він, швидше за все, 

проживе ще не більше 6 – 7 років. Зате 60-річний індивід з 35-річним біологічним віком 

може відзначити віковий ювілей.  

Існують фізіологічні, морфологічні, біохімічні критерії біологічного віку. 

Так, наприклад, вміст холестерину в крові людини 25-річного віку (біологічний вік) 

складає 4,6 мілімоль на літр, 45-річного – 5,6 мілімоль на літр, а 65-річного – 7,2 

мілімоль на літр. Відношення показника життєвої ємності легенів на 1 кг маси тіла у 

25-річних складає 60 мілілітрів на 1 кг, 45-річних – 50 мілілітрів  на 1 кг, 65-річних – 

38 мілілітрів  на 1 кг маси тіла. Концентрація глюкози в крові 25-річних складає 4,5 

мілімоль на літр, 45-річних – 4,8 мілімоль на літр, 65-річних – 5,3 мілімоль на літр 

[10]. Подібні параметри дозволяють визначити стан здоров’я людини і, як наслідок, 

її біологічний вік.  

Роль фізичної культури в розвитку і підтримці функціонального стану різних 

систем організму дуже висока. Ще Гіппократ помітив, що гімнастика,  фізичні вправи, 

ходьба повинні міцно увійти до повсякденного побуту кожного, хто хоче зберегти пра-

цездатність, здоров’я, повноцінне і радісне життя.   

Проведене дослідження з визначення біологічного віку 2-х тисяч людей у віці 

від 40 до 60 років за паспортними даними в одній з областей показало, що його значення 

перевищує паспортний вік у середньому на 17 років (рис. 1).  

Такі дані свідчать про наявність різних факторів, які негативно діють на стан 

здоров’я цих людей: тяжка фізична робота, неповноцінне харчування, вплив негативних 

екологічних факторів, психологічні перевантаження та ін. 

Подібний результат є свідченням недостатньо високого рівня функціонального 

стану систем організму і, як наслідок, – високе значення біологічного віку. 
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Рис. 1 Значения біологічного і паспортного віку учасників дослідження 

 

Аналогічне підтвердження отримане в опублікованій Організацією Об’єднаних 

Націй доповіді за 2015 рік про рівень здоров’я громадян 145 найздоровіших країн світу 

[11].  

 

 
 

Рис. 2. Рівень здоров’я українців та казахстанців серед жителів СНД (за даними ООН) 

 

 

На рис. 2 представлені результати (місця) країн СНД за рівнем здоров’я, де 

Україна посідає 79 місце, Казахстан – 104. Звичайно, останнє місце Республіки Казах-

стан серед країн СНД – це не найпрестижніший рівень і не найкраща стартова позиція 

для реалізації амбітного завдання по входженню Казахстану в тридцятку найрозвинені-

ших країн світу до 2050 року. В той же час дуже важливо ставити орієнтири і упевнено 

йти шляхом їх реалізації.  

У зв’язку з цим дуже важливим є залучення широких мас населення як України, 

так і Казахстану до масової фізичної культури. Без цього неможливе значне покращення 

здоров’я нації, зростання тривалості життя та добробуту громадян.  

Чемпіонат РК за Президентськими і Національними тестами (2015 р.) показав 

серед спортсменів відносно великі результати. Так 54,7 % його учасників успішно вико-

нали нормативи тестів Міжнародного (Президентського) і Національного рівнів. Резуль-

тати здачі цих тестів серед населення свідчать про низький рівень фізичної підготовле-

ності, адже 93,35 % не виконали зазначених тестів (рис. 3). 
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Рис. 3. Результативність здачі міжнародних і національних  

тестів серед населення у 2015 році 

 

Проведені нами дослідження з визначення біологічного віку учасників чемпіо-

нату, які виконали Міжнародні та Національні тести, показали, що  біологічний вік у 

перших був нижче паспортного на 19,7 ± 3,4 роки, у других – на 10,4,4 ± 2,1 роки.  У 

представників населення, які не склали тестів, суттєвої різниці між показниками біологі-

чного та паспортного віку не було. 

Аналіз результатів чемпіонату Республіки Казахстан у 2017 році показав, що ці-

леспрямована державна політика щодо покращення життя народу та активного його за-

лучення до здорового способу життя та фізичної спортивної активності принесла пози-

тивні результати: 54,7 % виконали Міжнародний (Президентський) і Національний 

тести. Але це суттєво не вплинуло на тривалість життя нації, так як масовими фізкуль-

тура і спорт не стали, ще не сформувалися відповідні позитивні традиції та всеохоплю-

ючий здоровий спосіб життя. 

У  2018 році в тестуванні взяло участь 4,939 млн людей. Із них 74 тис. (1,5 %) 

виконали нормативи Міжнародного рівня, 244 тис. (4,9 %) виконали нормативи Націо-

нального рівня, 1371 тис. (7,5 %) – нормативи початкового рівня підготовленості. Решта 

4,25 млн (86,1 %) населення не змогли виконати нормативи будь-якого із трьох рівнів 

готовності. 

 

 
Рис. 4. Результативність здачі тестів за підсумками чемпіонату у 2017 році 
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У зв’язку з цим дуже цікавими є порівняння тривалості життя в Україні, Казах-

стані та розвинених країнах світу. Лідерами за  тривалістю життя в 2017 році були Ан-

дорра, Японія, Сан-Маріно, середня тривалість життя в яких відповідно склала 82,75, 

82,15, 82 роки. У той же час середня тривалість життя в Україні та Республіці Казахстан 

була значно нижчою. Україна посіла 71 – 79 місце, республіка Казахстан – 109 – 114. 

Це зіставлення, на нашу думку, дуже важливе в обгрунтуванні нормативних 

значень тестів фізичної підготовленості населення, які мають пряму кореляційну залеж-

ність із біологічним віком.  

Таким чином, одним із найважливіших інструментів підвищення тривалості 

життя населення є залучення його до систематичного зайняття фізичною культурою, яка 

помірно ставиться до людини. Допустима  фізична активність зміцнює організм, робить 

людину сильнішою, стійкою до фізичних навантажень, дії патогенних чинників. У фіз-

культурі дуже рідкісними є випадки, коли людина отримує травму, що позбавляє її мож-

ливості вести активний спосіб життя. Масовий спорт повинен стати національною ідеєю 

держави, а засоби оцінки і нормативи рівня фізичного стану людей мають бути адекватні 

поставленим цілям. 

Кожна людина повинна усвідомити, що її здоров’я залежить насамперед від її 

поведінки, від її фізичної активності. Скільки б не побудували стадіонів та інших спор-

тивних споруд, користі від них буде мало, якщо “мода” на здоров’я, здоровий спосіб 

життя, культ здоров’я, мотивація до занять фізичними вправами не стануть в суспільстві 

панівними.   

Але якщо у людей не сформована мотивація на  здоров’я,  на дотримання здоро-

вого способу життя, то у них з’являються поведінкові девіації, соціокультурна деформа-

ція, розвивається конфліктність, що призводить до руйнування ціннісно-нормативних 

устоїв суспільства. 
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SUMMARY 

Нryban V. H., Melnikov V. L. Physical activity as an important factor for health promo-

tion and long-term life extension. The Law of Ukraine "On Physical Culture and Sports" outlines the 

main indicators of physical development of citizens, in particular, the levels of health, physical develop-

ment and preparedness of different segments of the population, as well as the degree of use of physical 

education in the right areas of human activity. It should be noted that the vast majority of predicted The 

law of indicators is either not fulfilled or not fulfilled, and therefore the social tasks of our country in the 

field of physical culture and sports need more attention The article pays special attention to the role of 

physical activity in preserving and securing health and life expectancy of a person. The specific effect of 

exercise is associated with increased functionality of the cardiovascular system. It consists in economy of 

work of heart at rest and increase of reserve possibilities of the circulatory system at muscular activity. 

Physical activity leads to a decrease in resting heart rate (bradycardia), which saves heart activity. In-

creasing the duration of the diastole (relaxation) phase ensures better delivery of the heart muscle with 

oxygen. 

Biological age indicators were used to determine health status and predict human life expectan-

cy. Studies conducted on 2000 people aged 40 to 60 years have shown that the biological age exceeds the 

passport by an average of 17 years. Other data were obtained from young people, especially those with 

physical fitness, where the biological age was significantly inferior to the passport. 

 The results of the championship on the International and national tests are also analyzed. It was 

found that 54.7% of its participants successfully passed thе regulatory tests, the rest were unable to over-

come the test. 

Our research on determining the biological age of the participants of the championship showed 

that in people who successfully passed the tests, the biological age was below the passport by 10.4-19.7 

years. Representatives who did not pass tests did not differ significantly between biological and passport 

age. On the basis of the conducted researches we have drawn inappropriate conclusions. 

Keywords: physical culture, sport, biological age, passport age, physical training, state of 

health, duration. 
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС  

АВІАЦІЙНОГО ПЕРСОНАЛУ В УКРАЇНІ 

 
 

У статті наголошується на важливості визначення поняття, сутності, структури адмініст-

ративно-правового статусу авіаційного персоналу в Україні та правових засадах його реалізації. 

Запропоновано авторське визначення понять «адміністративно-правовий статус авіаційного пер-

соналу» та «правові засади реалізації адміністративно-правового статусу авіаційним персоналом». 

Здійснено аналіз нормативно-правових актів, на рівні яких закріплено правові засади реалізації 

адміністративно-правового статусу авіаційним персоналом в Україні, з урахуванням їх юридичної 

сили. 

Ключові слова: авіаційний персонал, адміністративно-правовий статус, правові засади, 

правове регулювання, нормативно-правове регулювання. 

 

Постановка проблеми. Як свідчать прогнози провідних міжнародних організа-

цій у сфері авіації, зокрема Міжнародної організації цивільної авіації, в період з 2012 до 

2023 роки загальний попит на повітряні перевезення у світі щороку зростатиме в серед-

ньому на 4–5 % [1]. Ці тенденції впливають і на вітчизняну галузь авіаційних переве-

зень, що вимагає від нашої держави відповідати визнаним міжнародним стандартам, які 

є в цій сфері суспільних відносин. У цьому контексті слід наголосити на тому, що одним 

з основоположних елементів будь-яких суспільних відносин є, як відомо, їх суб’єктний 

склад, у ролі провідного з яких у досліджуваному випадку необхідно визнати авіаційний 

персонал. З огляду на це, актуальності набуває визначення сутності адміністративно-

правового статусу зазначеного суб’єкта правовідносин у сфері авіації. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Як пре-

дмет наукових пошуків поняття, сутність, структура та правові засади реалізації адмініс-

тративно-правового статусу були в працях учених-правознавців, як-от: В. Б. Авер’янов, 

А. П. Альохін, Д. М. Бахрах, О. І. Безпалова, Ю. П. Битяк, І. П. Голосніченко, 

С. В. Ківалов, В. К. Колпаков, Т. А. Лагковська, В. Я. Малиновський, В. Б. Пчелін, 

В. П. Тимощук, М. К. Якимчук та ін. Виконані зазначеними вченими наукові досліджен-

ня мають велике теоретичне й практичне значення як в аспекті визначення категорії 

«адміністративно-правовий статус», так і встановлення сутності та складових елементів, 

а також правових засад реалізації адміністративно-правового статусу авіаційним персо-

налом в Україні. Водночас доводиться констатувати, що саме визначенню адміністрати-

вно-правового статусу саме авіаційного персоналу, в тому числі питанням його реаліза-

ції, увага майже не приділялася, а стрімке оновлення чинного національного 

законодавства, що регулює цю сферу суспільних правовідносин, зумовлює здійснення 

додаткових наукових пошуків і визначає актуальність обраної тематики. Тому мета 

статті полягає у визначенні поняття, структури адміністративно-правового статусу авіа-

ційного персоналу в Україні та правових засад його реалізації.  

Виклад основного матеріалу. Вирішення поставленого наукового завдання по-

требує виконання стислого аналізу складових, які утворюють дефініцію «адміністратив-

но-правовий статус авіаційного персоналу». Очевидно, що в основі вказаної дефініції 

закладено таку категорію, як «статус». Слово «статус» має давні історичні коріння й по-

ходить з латинської мови від слова «status», що в буквальному перекладі означає стано-

вище [2, с. 693]. Семантика слова «статус» свідчить про те, що в сучасній українській 
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мові воно  деякою мірою зберегло свій етимологічний сенс. Зокрема, авторський колек-

тив великого тлумачного словника сучасної української мови зазначає, що словом «ста-

тус» слід позначати правове становище громадян, державних і громадських органів, мі-

жнародних організацій тощо [3, с. 1387]. З наведеного випливає, що статусом 

позначають правове становище особи, тобто таке, що врегульовано правом. Крім того, 

слід підкреслити, що право, будучи доволі складною та багатоаспектною категорією, 

вченими-правознавцями сприймається принаймні з двох позицій – як право об’єктивне 

та суб’єктивне.  

Наприклад, відмічається, що право об’єктивне являє собою норму, закон, а 

суб’єктивне – можливість суб’єктів діяти певним чином у межах об’єктивного права [4, 

с. 39]. Говорячи про правовий статус суб’єкта відповідних суспільних відносин, слід 

мати на увазі, що такий статус включає в свій склад як об’єктивний, так і суб’єктивний 

аспект права. Зокрема, здебільшого науковці сутність правового статусу розкривають 

через те, що він закріплений на рівні відповідних правових приписів (об’єктивний ас-

пект), і  є по суті сукупністю прав та обов’язків суб’єкта (суб’єктивний аспект). Напри-

клад, досліджуючи проблеми теоретичного розуміння правового статусу людини, 

Н. В. Ортинська вказує на те, що правовий статус слід розглядати як нормативно визна-

чену систему прав та обов’язків особи [5, с. 30]. У контексті зазначеного слід підкресли-

ти, що в наведеному випадку мова йде про так званий загальний правовий статус особи, 

який притаманний будь-якому суб’єкту. Як зауважують фахівці з теорії права, загальним 

правовим статусом відповідно до Конституції та конституційних законів наділені всі 

громадяни. Такий статус є узагальненим й однаковим для всіх, незалежно від будь-яких 

чинників. При цьому називається й спеціальний правовий статус особи як представника 

тієї чи іншої групи, відособленої за певними юридично значущими засадами (родом дія-

льності, віком тощо), що наділений відповідно до законів й інших нормативних актів 

спеціальними, додатковими правами й обов’язками. Такий статус може доповнювати 

або навпаки обмежувати загальний правовий статус [6, с. 555].  

Наведені положення цілком можуть бути застосовані й щодо авіаційного персона-

лу, загальний правовий статус якого з урахуванням законодавчих приписів буде доповню-

ватися, а подекуди й обмежуватися спеціальним правовим статусом. Також слід наголоси-

ти на тому, що відповідні обмеження та доповнення загального правового статусу будуть 

міститися на рівні норм адміністративного права, в силу чого такий правовий статус варто 

позначати вже як адміністративно-правовий. Зокрема, вчені адміністративісти зазначають, 

що адміністративно-правовий статус – це сукупність прав, обов’язків та гарантій їх реалі-

зації, закріплених у нормах адміністративного права. В основі адміністративно-правового 

статусу лежить адміністративна правосуб’єктність [7, с. 90], тільки внаслідок наділення 

якою особа може набути правового статусу суб’єкта адміністративних правовідносин [8, с. 

179]. Із чого випливає, що в загальному розумінні адміністративно-правовий статус 

суб’єкта відповідних суспільних відносин являє собою закріплену в нормах адміністрати-

вного права сукупність спеціальних прав та обов’язків, які характеризують особу як 

суб’єкта таких відносин. Такі права й обов’язки є спеціальними щодо тих, що визнаються 

за особою відповідно до її загального правового статусу й можуть доповнювати або обме-

жувати їх. Розглянемо деякі з таких особливостей (доповнень та обмежень), які проявля-

ються в адміністративно-правовому статусі авіаційного персоналу. 

Відповідно до ч. 1 ст. 49 Повітряного кодексу України від 19 травня 2011 року 

особа, яка належить до авіаційного персоналу, має відповідати кваліфікаційним вимогам 

за професійною ознакою, станом здоров’я та мати належно оформлене свідоцтво згідно з 

авіаційними правилами. При цьому зазначено, що наявність свідоцтва є необхідним для 

таких спеціальностей осіб авіаційного персоналу: пілот повітряного судна; диспетчер 

управління повітряним рухом (диспетчер служби руху); персонал з технічного обслуго-

вування повітряних суден; члени випробувального екіпажу; члени екіпажу пасажирсько-

го салону (бортпровідник); диспетчер із забезпечення польотів [9]. Зазначені вимоги до 

авіаційного персоналу деталізовано в приписах адміністративного законодавства. На-

приклад, підстави та порядок видачі свідоцтв окремим категоріям авіаційного персоналу 

закріплено в Правилах видачі свідоцтв авіаційному персоналу в Україні, що затверджені 

наказом Міністерства транспорту в Україні від 7 грудня 1998 року № 486 [10]. Окрім 

того, можна вказати на Авіаційні правила України «Загальні вимоги до медичної серти-

фікації штурманів, бортінженерів, бортрадистів та бортоператорів», затверджені наказом 

Державної авіаційної служби України від 27 грудня 2018 року № 1374 [11].  
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Окремої уваги заслуговує питання щодо правових засад реалізації адміністрати-

вно-правового статусу авіаційним персоналом в Україні. Адже, як відомо, будь-які легі-

тимні суспільні відносини регулюються великою кількістю нормативно-правових актів. 

Не є винятком у цьому сенсі й суспільні відносини, що виникають і розвиваються  у 

зв’язку із реалізацією авіаційним персоналом свого адміністративно-правового статусу. І 

хоча такий статус здебільшого врегульовано нормами адміністративного права, останні 

через свою специфіку знаходяться в стані постійної взаємодії з іншими галузями права, 

співвідносяться з ними, а подекуди логічно продовжують їх положення. Ось чому реалі-

зація адміністративно-правового статусу авіаційним персоналом відбувається на основі 

великої кількості нормативних приписів, які різняться за своєю юридичною силою, 

суб’єктами видання, специфікою правового регулювання та багатьма іншими аспектами. 

А тому визначення правових засад реалізації адміністративно-правового статусу авіа-

ційним персоналом є одним із ключових аспектів розуміння такого статусу як цілісного 

правового явища.  

Аналіз нормативно-правових актів, відповідно до яких здійснюється реалізація 

адміністративно-правового статусу авіаційного персоналу, з огляду на їх велику кіль-

кість, необхідно проводити з урахуванням наперед обраного критерію. За такий критерій 

доречно обрати юридичну силу окремого акта, що вкаже як на ступінь обов’язковості 

окремого з таких актів, так і на його місце в системі нормативно-правового регулювання 

суспільних відносин у сфері діяльності зазначеного персоналу. Наприклад, актом, який 

має найвищу юридичну силу, є Конституція України від 28 червня 1996 року. Цей нор-

мативно-правовий акт є основою для реалізації особою свого права на працю та вільний 

вибір професії, яке зафіксоване в ст. 42–44 Основного Закону України [12]. Конституцію 

України, крім іншого, слід розглядати як акт, на основі й на виконання якого повинні 

прийматися та діяти всі інші нормативно-правові акти, що визначають правові засади 

реалізації адміністративно-правового статусу авіаційним персоналом.  

Особливе місце в системі нормативно-правового регулювання вказаної сфери 

суспільних відносин посідають міжнародні договори України, наприклад: Конвенція про 

міжнародну цивільну авіацію від 7 грудня 1944 року [13]; Конвенція про уніфікацію де-

яких правил міжнародних повітряних перевезень від 28 травня 1999 року [14]; Мемора-

ндум про принципи взаємодії і співробітництва в галузі цивільної авіації від 3 листопада 

1995 року [15]. Враховуючи прагнення нашої держави відповідати визнаним світовим 

стандартам у сфері авіаційних перевезень, міжнародні правові акти, на основі яких від-

бувається нормативно-правова регламентація цієї сфери суспільних відносин, набувають 

особливого значення. 

Наступна група нормативно-правових актів, на рівні яких закріплено правові за-

сади реалізації адміністративно-правового статусу авіаційним персоналом, подано зако-

нами України, в тому числі актами кодифікованого законодавства. Провідним серед та-

ких актів слід назвати Повітряний кодекс України від 19 травня 2011 року, Розділ VII 

«Авіаційний персонал» та Розділ VIII «Екіпаж повітряного судна», який повністю прис-

вячено правовому статусу авіаційного персоналу [9]. Крім наведеного, цю сферу суспі-

льних відносин регулюють Закони України: «Про Державну програму авіаційної безпеки 

цивільної авіації» від 21 березня 2017 року № 1965-VIII [16]; «Про ліцензування видів 

господарської діяльності» від 2 березня 2015 року № 222-VIII [17]; «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 5 квітня 2007 року 

№ 877-V [18]; тощо.  

Найчисленніша група нормативно-правових актів, положення яких визначають 

правові засади реалізації авіаційним персоналом свого адміністративно-правового стату-

су, зосереджена на підзаконному рівні нормативно-правового регулювання цієї сфери 

суспільних відносин. На сьогодні можна назвати сотні підзаконних нормативно-

правових актів, виданих центральними органами виконавчої влади, положення яких рег-

ламентують суспільні відносини у сфері авіації. Десятки з таких актів присвячено саме 

питанням адміністративно-правового статусу окремих категорій авіаційного персоналу. 

При цьому одним з основних суб’єктів регулювання цієї сфери суспільних відносин є 

Державна авіаційна служба України, що видає відповідні накази, якими затверджуються 

численні Авіаційні правила, наприклад: Інструкція з організації та здійснення контролю 

на безпеку в аеропортах України [19]; Загальні правила польотів у повітряному просторі 

України [20]; Обслуговування аеронавігаційною інформацією [21]; тощо. 

Висновки. Отже, з урахуванням наведених позицій, а також законодавчо закрі-
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пленого [9] визначення сутності категорії «авіаційний персонал» здається можливим 

визначити сутність адміністративно-правового статусу авіаційного персоналу як сукуп-

ність прав та обов’язків, а також гарантій їх реалізацій, які знайшли свою об’єктивізацію 

в нормах адміністративного права та визнаються за особами, які в межах авіаційних пра-

вовідносин здійснюють льотну експлуатацію, технічне обслуговування повітряних су-

ден, організацію повітряного руху, технічну експлуатацію наземних засобів зв’язку, на-

вігації, спостереження. Під правовими засадами реалізації адміністративно-правового 

статусу авіаційним персоналом слід розуміти сукупність нормативно-правових актів, на 

рівні яких закріплено сукупність прав та обов’язків авіаційного персоналу, а також гара-

нтій їх реалізації. Залежно від юридичної сили наведені нормативно-правові акти мо-

жуть бути подані так: Конституція України; міжнародні правові акти; закони України, в 

тому числі акти кодифікованого законодавства; підзаконні нормативно-правові акти. 

При цьому найбільша кількість наведених нормативно-правових актів зосереджена на 

підзаконному рівні нормативно-правового регулювання. Порівняно із іншими рівнями 

нормативно-правового регулювання, підзаконний рівень дозволяє найбільш швидко рег-

ламентувати відповідні суспільні відносини. Проте велика кількість таких актів, у тому 

числі виданих різними суб’єктами нормотворення, дуже ускладнює їх сприйняття та 

правозастосування в цілому, а тому, на нашу думку, потребує свого перегляду, що може 

бути здійснено шляхом систематизації законодавства. 
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SUMMARY 

Brusakova O. V. Administrative legal status of aviation personnel in Ukraine. In the article 

it has been emphasized the importance of defining the concept, nature, structure of the administrative and 

legal status of aviation personnel in Ukraine and the legal bases for its implementation. The author has 

defined the concepts of “administrative and legal status of aviation personnel” and “legal principles of 

realization of administrative and legal status by aviation personnel”. The essence of the administrative 

and legal status of aviation personnel has been defined as a set of rights and duties, as well as guarantees 

of their realization, which have been objectified in the rules of administrative law and recognized by per-

sons who, within the aviation legal relationships, perform flight operations, aircraft maintenance, organi-

zation of air traffic, technical operation of terrestrial communications, navigation, surveillance. The legal 

basis for the implementation of the administrative and legal status of aviation personnel should be under-

stood as a set of legal acts, at the level of which the set of rights and obligations of aviation personnel, as 

well as guarantees for their implementation, are enshrined. It has been analyzed the normative-legal acts, 

at the level of which the legal bases of realization of administrative-legal status by aviation personnel in 

Ukraine are fixed, taking into account their legal force. 

At the same time, the largest number of cited legal acts is concentrated on the by-law level of legal 

regulation. Compared to other levels of legal regulation, the by-law level allows to regulate the relevant so-

cial relations as quickly as possible. However, a large number of such acts, including those issued by differ-

ent constituent entities, make their perception and enforcement in general very difficult, and therefore, in 

author’s opinion, needs to be revised, which can be done through systematization of legislation. 

Keywords: aviation staff, administrative and legal status, legal framework, legal regulation, 

normative and legal regulation. 
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ЗАСТОСУВАННЯ КАТЕГОРІЇ «ВЗАЄМОДІЯ»  

У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ  

 
 

Наголошено на розгляді взаємодії в секторі безпеки і оборони країни як необхідної умови 

його утворення та подальшого існування всього механізму держави. Проаналізовано законодавст-

во, що регулює взаємодію окремих складових сектора безпеки і оборони у забезпечення націона-

льної безпеки України. Виділено основні підходи до формулювання визначення взаємодії у забез-

печення національної безпеки в її (взаємодії) широкому та вузькому розумінні. Розглянуто форми, 

методи, способи взаємодії сил безпеки і сил оборони у забезпеченні національної безпеки України. 

Наголошено, що налагодження механізму взаємодії у забезпеченні національної безпеки є залеж-

ним від своєчасності приведення у відповідність до вирішуваних суб’єктами забезпечення націо-

нальної безпеки завдань системи нормативних правових актів (у тому числі й міжвідомчих), орга-

нізаційно-штатних структур цих суб’єктів. 

Ключові слова: національна безпека України, забезпечення національної безпеки 

України, сектор безпеки і оборони, взаємодія у забезпеченні національної безпеки України, 

сили безпеки, сили оборони, суб’єкти забезпечення національної безпеки України. 
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Постановка проблеми. Недостатня узгодженість загальнодержавної стратегії за-

хисту національних інтересів із організаційною діяльністю центральних виконавчих ор-

ганів, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, Збройних сил Украї-

ни та громадськості веде до відсутності єдиної злагодженої та ефективної системи 

забезпечення національної безпеки. Наразі неузгодженість окремих положень відомчих 

нормативно-правових актів, що регулюють питання організаційної діяльності, обумов-

лює тенденцію щодо не готовності до протидії потенційним викликам та загрозам різно-

го характеру, що обумовлює створення ефективних організаційно-правових механізмів 

управління в особливих умовах екстремального характеру. Одним із таких аспектів ви-

ступає організаційна та, одночасно, правова категорія, якою є «взаємодія» на різних рів-

нях державного, військового та цивільного управління під час виконання ними як спіль-

них, так і самостійних завдань, завдань в умовах введення надзвичайних правових 

режимів тощо. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Загально-

теоретичною основою для розгляду поставленої проблеми є наукові праці О. Бандурки, 

О. Долженкова, Ю. Дубка, О. Копана, М. Корнієнка, В. Крутова, С. Кузніченка, 

В. Лаптія, М. Литвина, В. Олефіра, А. Подоляки, М. Саакяна та ін.  

Взаємодія була об’єктом дослідження діяльності правоохоронних органів у нау-

кових роботах В. Богдановича, І. Кириченка, М. Короля, В. Крутова, В. Чумака, 

В. Яріна, С. Ярового та ін.  

Особливості взаємодії сил охорони правопорядку у службово-бойовій діяльності 

досліджувались Г. Борисенко, Д. Талалаєм, І. Шаповаловою, О. Шмаковим, О. Шевчен-

ком, І. Гуменюком, А. Лавринцем, Р. Кириченком, С. Константіновим, А. Педешком, 

С. Продайком, О. Процкіх, С. Савчуком, Л. Серватюком та багатьма іншими.  

Реалізація взаємодії в діяльності як державних органів, так і недержавних органі-

зацій та окремих громадян, здійснюється за різними формами: як внутрішньосистемною, 

так і за зовнішньосистемною. При цьому поза увагою залишаються питання організацій-

но-правового визначення механізмів взаємодії всіх суб’єктів забезпечення національної 

безпеки України. 

Крім того, сучасна парадигма публічного адміністрування полягає в розгляді про-

цесу управління як суб’єкт-суб’єктного відношення, що передбачає взаємодію двох під-

систем ‒ тієї, хто управляє, і тієї, ким управляють, аналіз цих підсистем як відкритих 

систем, кожна із яких здатна адекватно реагувати на імпульси одна одної. У результаті 

публічне адміністрування забезпеченням національної безпеки набуває характеру співу-

правління. 

Мета. Виходячи з актуальності і значущості проблеми, метою статті є надання 

оцінки практиці застосування категорії «взаємодія» у забезпеченні національної безпеки 

України та формулювання на цій основі науково обґрунтованих пропозицій щодо пода-

льших розвідок у сфері організації публічного адміністрування взаємодією складових 

сектора безпеки і оборони. 

Виклад основного матеріалу. За усталеною у сучасній науці публічного адмініс-

трування позицією управління надскладними системами, до яких безумовно слід відно-

сити систему забезпечення національної безпеки, передбачає узгоджений вплив на їх 

власні механізми саморегуляції і самоуправління з метою їх оптимізації до загальних 

параметрів [1, с. 76]. Обраний підхід загалом відповідає тлумаченню у сучасній філосо-

фії категорії «відношення», яка породжує єдність речей та процесів почуттєвого світу [2, 

с. 66]. З іншого боку, філософська категорія «взаємодія» відображає особливий тип від-

ношення між об’єктами, при якому кожний з об’єктів діє (впливає) на інші об’єкти, при-

водячи їх до змін, водночас зазнає дії (впливу) з боку кожного з цих об’єктів, що, у свою 

чергу, зумовлює зміну його стану [3, с.77-78]. 

Сучасні наукові розвідки не обмежуються лише етимологією терміну «взаємодія», 

але містять узагальнене сприйняття останньої як необхідної умови існування всього ме-

ханізму держави, зокрема в секторі безпеки і оборони. Так, Є. Яськов визначав взаємо-

дію як «об’єднання людей для сумісного досягнення поставленої мети, що діють на під-

ставі встановлених правил чи процедур» [4, с.5.] та зазначав, що з середини минулого 

століття під взаємодією традиційно розуміють будь-яку узгоджену діяльність державних 

органів і громадських організацій щодо виконання спільних завдань [4, c.144]. Разом з 

цим у працях вказаного періоду підкреслювалася «підпорядкованість» суб’єктів взаємо-

дії загальній ідеології, у т.ч. через об’єкт взаємодії, завдяки чому було сформовано її 
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«вузьке розуміння» ‒ узгодження зусиль за метою, місцем, часом, напрямком дій та ін. 

[5, с.289]. 

Обраний підхід, зокрема у правоохоронній діяльності, призвів до широкого дослі-

дження окремих форм зв’язку елементів системи взаємодії, висновки по яких, у подаль-

шому, знаходили відображення у функціях самих суб’єктів взаємодії. Так, наприклад, 

функція боротьби зі злочинністю отримала характеристики процесу керованої взаємодії 

системи кримінальної юстиції та злочинності [6, с.499], або ділової співпраці на основі 

взаємодопомоги частин елементів системи взаємодіючих суб’єктів [7, с.8]. 

Важливим аспектом сформованого підходу щодо практичної реалізації «вузького 

розуміння» виступила вимога нормативного врегулювання відповідних форм взаємодії. 

Так, І. Олійник [8, с.10], В. Малюткіна [9, с.38] та багато інших вказували на те, що вза-

ємодія є взаємозалежною, погодженою за місцем і часом діяльністю, що заснована на 

нормативних актах.  

Ще одним важливим наслідком використання такого підходу стало врахування 

процесуального статусу суб’єктів взаємодії, завдяки чому остання набувала змісту взає-

модопомоги (О. Бандурка [10, с.139-140]) чи спільного використання засобів, які нале-

жать кожній зі сторін взаємодії (А. Шумилов [11, с.33]). 

Поступовий відхід від такої позиції у бік більш широкого розуміння взаємодії та 

врахування її організаційних властивостей щодо управління суспільними процесами 

спостерігається у працях О. Користіна (необхідна спільна діяльність [12]), 

В. Регульського (модель дій, що забезпечує виконання завдань у винятково короткі 

строки [13 , с. 147]) Г. Бондаря (вищий ступінь консолідації сил і засобів [14, с.55]), 

Т. Єсєтова (одна зі сторін багатогранного процесу в цілому, основна частина застосу-

вання військ, різнорідних і різновідомчих сил і засобів у різних формах службово-

бойової діяльності [15, с. 8]) та інших сучасних авторів. 

Широкий підхід до розуміння взаємодії застосовано також у Законі України «Про 

національну безпеку України», у той час як законодавство прийняте до 2018 року все ще 

містить його вузьке розуміння. Так, у ст. 11 Закону України «Про оборону України» ви-

значено функції Генерального штабу ЗСУ щодо організації взаємодії з міністерствами, 

іншими центральними органами виконавчої влади, радами оборони Автономної Респуб-

ліки Крим та областей, міст Києва та Севастополя під час виконання завдань оборони 

держави. [16]  

Також слід звернути увагу на сформовану у цьому Законі залежність спеціальних 

операцій, що проводять підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ від взаємодії з інши-

ми складовими сил оборони. Відповідно, «взаємодія» має розглядатися, з одного боку, 

як одна з умов для досягнення стратегічних (оперативних) цілей, а з іншого – як умова 

для початку (проведення) такої операції загалом. 

Аналогічний підхід констатуємо й щодо проведення операцій силами безпеки, у 

тому числі спеціальних поліцейських операцій, стабілізаційних дій, антитерористичних 

операцій тощо. Так, Ю. Аллеров, І. Кириченко та М. Литвин звертали увагу на пого-

дження дій взаємодіючих суб’єктів при витраті власних ресурсів для виконання завдан-

ня та при відповідній витраті своїх ресурсів в інтересах протилежного суб’єкта взаємодії 

[17, с.11]. На залежність кінцевого результату операції від взаємодії у подібних умовах 

обмеженості ресурсів звертав також увагу М. Плахотний [18]. 

Д. Талалай та Г. Борисенко наполягали, що взаємодія забезпечується протягом 

всього періоду виконання завдань між усіма підпорядкованими й непідпорядкованими 

силами, задіяними у спеціальних операціях (діях, заходах) [5, с.291]. 

І. Кушнір, проаналізувавши практику взаємодії в діяльності органів публічної ад-

міністрації у сфері охорони державного кордону, запропонувала віднести до найбільш 

загальних ознак такої діяльності взаємний (партнерський) характер відносин, рівність 

сторін, їх незалежність одна від одної в підпорядкованому відношенні, а також систем-

ність і постійність, що зафіксовані у відповідних програмах взаємодії [19, с.56]. 

Ґрунтуючись на широкому розумінні взаємодії у забезпеченні національної безпе-

ки О. Черепненко пропонував поняття «стратегічна взаємодія» [20]. Також слід звернути 

увагу, що окремі форми чи функції (поєднання вогню, застосування спеціальних засобів, 

удару та маневру груп бойового порядку, підрозділів, спеціальних підрозділів під час 

проведення спільних спеціальних бойових дій) ним позначаються як тактична взаємодія 

[20], що, на наш погляд, є вдалою спробою розмежування зазначених підходів із відне-

сенням вузького розуміння взаємодії у забезпеченні національної безпеки до предмета 



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 1 

90 ISSN 2078-3566 

спеціальної тактики. 

Розвиваючи таке припущення, звернемо увагу на підготовчий етап будь-якої опе-

рації із забезпечення національної безпеки. Організація взаємодії на даному етапі підго-

товки має включати: визначення й закріплення спільних нормативних і методичних ос-

нов операції; формування об’єднаного органу оперативного управління; узгодження 

організаційно-технічних заходів, у т.ч. системи взаємного обміну інформацією; інші за-

ходи пов’язані із підготовкою та ресурсним забезпеченням особового складу, який залу-

чається до її проведення. Так, Д. Талалай вважає, що взаємодія Служби безпеки України 

з правоохоронними та іншими державними органами з питань боротьби з тероризмом 

повинна здійснюватися шляхом: спільного визначення на основі аналізу оперативної 

(суспільно-політичної, соціальної, криміногенної, природно-техногенної та ін.) обстано-

вки питань, що потребують системного й усебічного, за участю всіх уповноважених 

суб’єктів вирішення; спільної розробки й реалізації комплексних дій і заходів з охорони 

громадського порядку, забезпечення державної безпеки, а також вирішення проблем 

окремих напрямів правоохоронної діяльності в разі виникнення загроз терористичного 

характеру; організації і проведення спільних антитерористичних заходів; обміну інфор-

мацією та передовим досвідом роботи тощо [5]. 

Виходячи з цього, автором загалом пропонується наділення відповідного суб’єкта 

забезпечення національної безпеки повноваженнями щодо узгодження діяльності взає-

модіючих суб’єктів за: цілями (передбачає встановлення спільних цілей); завданнями 

(вироблення єдиного порядку (форм і способів) застосування сил різної відомчої прина-

лежності); місцем (напрямками, рубіжами, районами або об’єктами); часом (встановлен-

ня загальних строків виконання поставлених завдань, строків початку та завершення дій, 

а також досягнення проміжних результатів); способами (визначення найбільш доцільних 

способів дій сил і засобів різної відомчої приналежності) [5]. 

В умовах введення надзвичайного чи воєнного стану особливого значення набу-

ває такий вид взаємодії як бойове залагодження задіяних сил. На думку О. Шмакова, під 

бойовим залагодженням необхідно розуміти заходи бойової підготовки підрозділів і час-

тин в організації та штатах воєнного часу, які здійснюються у визначені терміни з метою 

завчасної підготовки їх до виконання бойових завдань [21,с. 33].  

При розробці плану бойового злагодження враховуються: бойове призначення 

формування, термін мобілізаційної готовності, ступінь забезпеченості призначеного із 

запасу поповнення, наявність навчальної матеріально-технічної бази. Такий план вклю-

чає: основні завдання бойового злагодження; розрахунок годин за предметами навчання 

на період бойового злагодження; терміни відпрацювання програми бойового злагоджен-

ня [22.0]. 

Відповідно, «злагодження» за таких умов слід вважати похідним від «взаємодії» в 

її вузькому розумінні. 

Із початком дії особливого періоду взаємодія у забезпеченні національної безпеки 

стає залежною від якості мобілізаційної підготовки та ефективності мобілізації, що за-

проваджується: передачі розпоряджень, сигналів, команд, постановки завдань; постійно-

сті збору, аналізу та узагальнення інформації про хід виконання мобілізаційних заходів; 

контролю за змінами в обстановці, мобілізаційним розгортанням органів військового 

управління, видів, об’єднань, з’єднань, військових частин, установ та організацій ЗСУ та 

інших військових формувань, за призовом військовозобов’язаних і поставкою мобіліза-

ційних ресурсів, ходом переведення галузей національної економіки на функціонування 

в умовах особливого періоду і надання державними органами допомоги підприємствам, 

установам та організаціям, військовим формуванням у своєчасному виконанні мобіліза-

ційних заходів; своєчасності прийняття рішень і доведення їх до виконавців; функціону-

вання додаткових каналів та засобів зв’язку з єдиної національної системи зв’язку Укра-

їни; організації всебічного забезпечення матеріально-технічними ресурсами ЗСУ та 

інших військових формувань, а також нормованого забезпечення населення основними 

продовольчими і непродовольчими товарами в особливий період; організації та прове-

дення цілеспрямованої виховної роботи і підтримання високого морально-

психологічного стану особового складу ЗСУ, інших військових формувань і населення 

держави; надання допомоги керівникам державних органів, підприємств, установ, орга-

нізацій, військових формувань, сільським, селищним, міським головам, усім іншим дер-

жавним органам, що відповідають за організацію і проведення мобілізації та здійснення 

ними контролю за проведенням мобілізації відповідно до законодавства [23]. 
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Відповідно до статті 12 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілі-

зацію» Кабінет Міністрів України організовує роботу і взаємодію центральних і місце-

вих органів виконавчої влади, інших державних органів у питаннях мобілізаційної під-

готовки та мобілізації [240]. Крім того, слід відмітити, що центральні органи виконавчої 

влади взаємодіють не лише з місцевими органами виконавчої влади та іншими держав-

ними органами, а також з органами місцевого самоврядування та громадськістю з пи-

тань мобілізаційної підготовки та мобілізації. 

Безпосередньо під час виконання заходів із забезпечення національної безпеки 

взаємодія набуває характеру єдиної організації управління силами та засобами за допо-

могою створення оперативного штабу управління операцією, який формується за раху-

нок представників відповідного суб’єкта забезпечення національної безпеки, на якого 

покладено «головну відповідальність» за організацію планування, реагування на загрози 

та під час виконання завдань за призначення, із включенням до складу штабу керівників 

(представників) сил безпеки та/або сил оборони, які взаємодіють, виконуючи при цьому 

функції керівництва (К); безпосередньої участі (БУ); координації дій (заходів) (КЗ); за-

безпечення (Зб) та допоміжну роль сприяння у виконанні (ДР). У відповідності до вимог 

чинного законодавства керівник операції за своїм рішенням може залучити до операцій 

й інші сили та засоби, які не входять до складу сектора безпеки і оборони, завдяки чому 

останні також стають суб’єктами взаємодії.  

Застосування методу особистого контролю взаємодії в ході операції ускладняєть-

ся з підвищенням рівня управлінської ланки. З цієї причини керівники взаємодіючих 

суб’єктів можуть здійснювати контроль через власні органи управління (штаби). При 

цьому особлива роль повинна приділятися службам оперативних чергових, які 

здійснюють безперервне спостереження за ходом як виконання завдань, так і за проце-

сом взаємодії. Саме оперативні чергові здійснюють збір, відбір і активне добування опе-

ративних даних, їхнє уточнення, відображення на інформаційних носіях (паперових, 

електронних у тому числі аудіо- та відео-), їхнє порівняння, селекцію, аналітичну оброб-

ку та вироблення рекомендацій для прийняття рішень по взаємодії. Причому вся ця 

послідовність дій здійснюється в терміни, близькі до поточного масштабу часу. 

На наш погляд, проблемним видається взаємодія оперативно-розшукових та ро-

звідувальних підрозділів сил безпеки і сил оборони. Окремі нормативно-правові доку-

менти у цій частині взагалі не передбачають взаємодії такого типу. При цьому обмін 

інформацією між суб’єктами взаємодії відбувається через комунікаційні лінії чергових 

служб або через відповідних посадових осіб відповідних структурних підрозділів, 

Усе це, як слушно зауважують С. Гаркуша та Д. Гулеватий, накладає відбиток на 

систему взаємодії збройних формувань різновідомчих силових структур, не підпорядко-

ваних один одному. А відтак потребує іншої форми узгодження зусиль, яку можна на-

звати формою взаємного сприяння, де взаємини командних інстанцій будуються на ос-

нові взаєморозуміння своєї ролі і відповідальності при вирішенні загального завдання. 

Це найбільш складний спосіб організації взаємодії, що вимагає від командувачів і шта-

бів особливого такту у взаєминах, уміння знаходити «спільну мову», визначати взаємні 

інтереси, роль і місце своєї силової структури в операції і, що випливає звідси, – свої 

функції і прерогативи важливості [25, с.23-24]. 

Проблеми взаємодії у забезпеченні національної безпеки породжують питання 

формування інституту лідерства у соціально-психологічному та воєнно-стратегічному 

розумінні субординарно збудованого військового колективу. Для вирішення цієї потен-

ційної проблеми були б корисними спеціальні дослідження у галузі військової психоло-

гії з метою вироблення оптимальних критеріїв підбору оцінювання поведінки лідерів як 

керівників взаємодіючих суб’єктів. 

Керівник (командир, начальник) органу чи підрозділу суб’єкта взаємодії за своїм 

управлінським призначенням є формальним лідером, оскільки у своєму впливі на діяль-

ність підлеглих і побудові стосунків із ними передусім використовує та покладається на 

посадові повноваження (основу влади) [26, с.311]. 

Більше того, на сьогоднішній день кадрова політика підбору офіцерів для Зброй-

них сил України, Державної прикордонної служби України чи Національної Гвардії 

України оголошує потребу в офіцері лідері та піддає нищівній критиці ігнорування в 

останні десятиліття формування офіцерського корпусу без врахування цього критерію.  

Висновки. Підсумовуючи вказане, наголосимо, що здійснювані із розбудовою се-

ктора безпеки і оборони заходи із вдосконалення механізму взаємодії у забезпеченні 
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національної безпеки є залежними від своєчасності приведення у відповідність до вирі-

шуваних суб’єктами забезпечення національної безпеки завдань системи нормативних 

правових актів (у тому числі і міжвідомчих), організаційно-штатних структур, і поляга-

ють у визначенні заходів організаційного характеру, здійснюваних завчасно, і в своєчас-

ному обсязі на основі оптимальної організації управління реагуванні на зміни оператив-

ної обстановки. 

Перспективними для подальших розвідок у даному напрямку вбачаються питання 

організації публічного адміністрування із взаємодії суб’єктів забезпечення національної 

безпеки в умовах надзвичайних правових режимів, а також дослідження окремих форм 

взаємодії у забезпеченні національної безпеки (внутрішньо відомча взаємодія, міжвідо-

мча взаємодія, взаємодія державних і недержавних організацій та громадян, міжнародна 

взаємодія), які уособлюють застосування широкого розуміння категорії взаємодія. 
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SUMMARY 

Pavlyutin Yu. M. Application of the category “interaction” in ensuring of national securi-

ty of Ukraine. The article emphasizes the consideration of public administration by ensuring national 

security as having the character of coherent governance. 

 The legislation that regulates the interaction of individual components of the security and de-

fense sector in the national security of Ukraine is analyzed. 

The basic approaches to formulating a broad and narrow understanding of the definition of en-

gagement in national security are highlighted.  In a broad sense, engagement in national security is de-

fined as a condition for the formation and continued existence of the entire mechanism of the state.  In the 

narrow sense, engagement in national security is defined as the coordination of the efforts of national 

security actors for the purpose, place, time, direction of action.  It has been established that in law en-

forcement this approach has led to a broad study of particular forms of communication of elements of the 

interaction system, the conclusions of which were subsequently reflected in the functions of the subjects 

of interaction themselves. 
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Attention is drawn to the requirements for regulatory regulation of appropriate forms of interac-

tion.  It is emphasized that the broad approach to understanding of interaction is applied only in the new 

Law of Ukraine "On National Security of Ukraine". 

 Some examples, forms, methods, ways of interaction of security forces and defense forces in 

ensuring national security of Ukraine are considered.  The approach to the distinction between strategic 

and tactical cooperation in ensuring national security of Ukraine is supported. 

It was emphasized that the establishment of a mechanism of cooperation in ensuring national 

security is dependent on the timely alignment of the tasks of the system of normative legal acts (including 

interdepartmental ones), organizational and staff structures of these subjects to the subjects of national 

security that are solved by the subjects. 

Keywords: national security of Ukraine, security and defense sector, cooperation in national 

security of Ukraine, security forces, defense forces, subjects of national security of Ukraine. 
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ПРАВО НА ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ vs ПРАВО НА ПРИВАТНЕ 

ЖИТТЯ: ДИСКУСІЙНІСТЬ СПІВВІДНОШЕННЯ 

КАТЕГОРІЙ 

 
На основі аналізу результатів наукових досліджень, нормативно-правової бази, а також су-

дової практики досліджено питання співвідношення категорій «право на особисте життя» та «право 

на приватне життя». Зокрема, встановлено неоднозначність підходу щодо визначення змісту поняття 

«приватне життя» та «особисте життя» у нормативно-правових актах та судовій практиці. 

Виокремлено три підходи щодо співвідношення понять «особисте життя» та «приватне 

життя». Сутність першого зводиться до того, що ці категорії слід вважати однаковими, сутність 

другого ‒ що поняття «приватне життя» дещо ширше, ніж поняття «особисте життя», суть третьо-

го полягає у широкій інтерпретації поняття «приватне життя», в якому поняття «особисте» та «сі-

мейне» життя охоплюються поняттям «приватне життя».  

З’ясовано, що приватне життя є місткою категорією, якій неможливо дати вичерпного 

визначення. Встановлено, що не є чітко визначеним, і охоплює широкий спектр питань поняття 

«приватне життя» і у практиці ЄСПЛ. 

Встановлено, що «приватне життя» охоплює фізичну і моральну недоторканність особи, і 

що саме поняття «приватний» включає в себе право особи обрати певні аспекти свого власного 

життя – без регламентування з боку уряду, тобто самостійно. При цьому не можна зводити понят-

тя «приватного життя» до «внутрішнього кола», в якому окрема особа може жити своїм особис-

тим, власно обраним життям. Навпаки, повага до приватного життя певною мірою має поширюва-

тись і на право встановлювати і розвивати відносини з іншими людьми. 

Очевидно, що ця категорія ширша, ніж право на особисте життя, і вона стосується таких сфер, 

всередині яких кожна людина вільна розвивати це поняття й наповнювати його певним змістом. 

Обґрунтовано необхідність застосування єдиної термінології у вітчизняному законодав-

стві. Зокрема, з метою узгодження відповідних положень нормативно-правових актів різної юри-

дичної сили, що регулюють відносини у сфері особистого життя та наближення вітчизняного за-

конодавства до європейських стандартів запропоновано замінити у нормативно-правових актах 

України дефініцію «право на особисте життя» на дефініцію «право на приватне та сімейне життя». 

Ключові слова: особисті немайнові права людини, особисте життя, приватне життя, 

недосконалість понятійного апарату, уніфікація, гармонізація. 

 

Постановка проблеми. Живучи у час науково-технічного прогресу маємо ви-

знати, що нині досить гостро постає питання забезпечення права на недоторканість при-

ватного життя. Масштабні цифрові перетворення, що нині відбуваються в сучасній 
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Україні, створюють все нові й нові загрози нелегалізованого втручання у приватний 

простір. 

У той же час, європейські орієнтири нашої держави передбачають необхідність 

формування дієвого механізму забезпечення та захисту особистих немайнових прав лю-

дини. Зі вступом України до Ради Європи, послідовним курсом на європейську інтегра-

цію і подальшими демократичними перетвореннями, поліпшення захисту особистих не-

майнових прав людини стає особливо значущим і важливим.  

Наразі в Україні напрацьована чимала законодавча база з питань захисту як осо-

бистих немайнових прав людини в цілому, так і права на приватне життя зокрема. Однак 

сформоване законодавство не позбавлене недоліків. Зауваження викликає, перш за все, 

недосконалість понятійного апарату у контексті одночасного використання вітчизняним 

законодавцем у різних нормативно-правових актах, і навіть різних статтях одних і тих 

же нормативно-правових актів дефініцій «приватне життя» та «особисте життя». Унас-

лідок чого виникає чимало правозастовчих проблем, а судова практика залишається до-

сить неоднозначною. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Питання 

визначення сутності дефініцій «приватне життя» та «особисте життя» неодноразово 

привертало увагу вітчизняних та зарубіжних науковців. Зокрема, окремі аспекти цієї 

теми вивчали: Л. В. Ємчук, Ю. Кириченко, Л. О. Красавчиков, Т. А. Плутагар, А. Б. Вен-

гер та ін. 

Проте попри існуючі наукові доробки дане питання все ще потребує подальшого 

вивчення та переосмислення. Адже проблема і досі залишається не вирішеною на зако-

нодавчому рівні. 

Мета статті – на основі аналізу результатів наукових досліджень, нормативно-

правової бази, а також судової практики з теми дослідження, з’ясувати особливості спів-

відношення категорій «приватне життя» та «особисте життя», а також обґрунтувати не-

обхідність застосування єдиної термінології у вітчизняному законодавстві.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Основний Закон нашої держави у 

ст. 32 закріплює конституційне право людини на недоторканність її особистого та сі-

мейного життя [4], що фактично означає гарантовану державою можливість кожного 

уникати несанкціонованого втручання з боку влади, суспільства або інших осіб в особи-

сту та сімейну сферу та зберігати в таємниці відомості, що стосуються його особистого й 

сімейного життя.  

Водночас, системний аналіз положень нині чинного вітчизняного законодавства 

дає підстави стверджувати, що національне законодавство оперує поняттями «особисте 

життя», «сімейне життя» та «приватне життя» людини у різному їх поєднанні, не розк-

риваючи зміст та співвідношення останніх. 

Так, зокрема, висновок про те, що використання терміна «особисте» в текстах 

нормативно-правових актів вживається принаймні у трьох основних розуміннях, дає 

змогу зробити комплексний аналіз положень Конституції України, Цивільного кодексу 

України та Сімейного кодексу України. А саме: 

1. Як такий, що належить безпосередньо особі та нерозривно з нею пов’язане 

нематеріалізоване благо (право) чи певна її внутрішня (духовна) якість особи: «особисте 

немайнове благо» (ст. 201 ЦК України); «особисті немайнові відносини» (ст. 1 ЦК Укра-

їни); «особисте життя» (ст. 32 Конституції України, п. 1 ч. 1 ст. 3, ч. 6 ст. 296, ст. 301 ЦК 

України); «особисті немайнові права» (ч. 2 ст. 26, п. 2 ч. 1 ст. 31, ч. 1 ст. 55); «особистий 

немайновий інтерес» (ч. 1 ст. 16, ч. 1 ст. 55 ЦК України); «особиста недоторканість» (ст. 

29 Конституції України, ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод, ст. 289 ЦК України); «особиста безпека» (ст. 978 ЦК України); «особиста свобо-

да» (ч. 4 ст. 7, ст. 56 СК України) тощо. 

2. Як такий, що належить безпосередньо особі на певному правовому титулі ма-

теріальний об’єкт: «особисте майно» (ч. 2 ст. 52 ЦК України); «особисті речі» (ст. 974 

ЦК України); «особиста власність» (п. 1 ст. 1306 ЦК України); «особиста приватна влас-

ність» (ст. ст. 57–59 СК України) тощо. 

3. Як певна поведінка, яка здійснюється безпосередньо особою: вчиняти певні 

дії «особисто» (ч. 1 ст. 527, ч. 1 ст. 528, п. 2 ч. 2 ст. 843, п. 1 ст. 1282 ЦК України); «осо-

бисте користування» (ч. 1 ст. 719 ЦК України); «особисте розпорядження» (ст. 1233 ЦК 

України) тощо [16, c. 71]. 

У той же час, узагальнення літературних джерел з теми, а також відповідної су-
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дової практики дозволяє стверджувати, що розбіжності у визначеннях можуть тягнути за 

собою різне тлумачення одних і тих самих явищ і, як результат, різний зміст прав грома-

дян або навіть їх обмеження. З огляду на це, можна з упевненістю сказати, що наявність 

чіткого понятійного апарату є важливою гарантією дотримання та забезпечення реаліза-

ції основоположних прав громадян.  

З вищевикладеного випливає необхідність пошуку найбільш вдалого варіанту 

законодавчого позначення досліджуваного права. З метою розробки пропозицій щодо 

вирішення цього питання проаналізуємо нормативно-правові акти, що врегульовують 

дане питання на міжнародному та європейському рівнях, а також відповідну наукову 

літературу. 

Насамперед необхідно зазначити, що у Загальній декларації прав людини вста-

новлено, що ніхто не може зазнавати безпідставного втручання в його особисте і сімейне 

життя [6]. У той же час у Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

від 4 листопада 1950 р. визначено право кожного на повагу до свого приватного і сімей-

ного життя [8], що свідчить, скоріше, про ототожнення понять «особисте життя» та 

«приватне життя» і виділення терміна «сімейне життя» в окрему категорію.  

Цей же шлях обрав і Конституційний Суд України, який у своєму Рішенні № 2-

рп/2012 від 20 січня 2012 р. за конституційним поданням Жашківської районної ради 

Черкаської області щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 

32, частин другої, третьої статті 34 Конституції України, даючи офіційне тлумачення 

частин першої, другої статті 32 Конституції України і визначаючи досліджуване благо як 

засадничу цінність, необхідну для повного розквіту людини в демократичному суспільс-

тві, називає його «правом на приватне та сімейне життя» [13]. 

Зауважимо, що у 2006 р. законодавець України встановив, що рішення Європей-

ського Суду з прав людини є джерелами права [12]. Відтоді ці джерела стали повнопра-

вною частиною правової системи нашої держави. Тому також варто взяти до уваги рі-

шення ЄСПЛ стосовно визначення співвідношення категорій «особисте життя» та 

«приватне життя». 

Перш за все, зауважимо, що у своїй практиці ЄСПЛ також не сформулював від-

повідної дефініції. Так, наприклад, у справі «Німіцт проти Німеччини» Суд зауважує, що 

поняття «приватне життя», використане в ст. 8, не піддається вичерпному визначенню, а 

отже, «Суд не вважає за можливе і необхідне дати вичерпне визначення поняттю «при-

ватне життя» (п. 29) [21]. 

Зокрема, дослідження показало, що не є чітко визначеним, і охоплює широкий 

спектр питань поняття «приватне життя» і у практиці ЄСПЛ. Зокрема, з-поміж таких: 

персональні дані про людину; деякі аспекти фізичного та соціального «я» особи; встано-

влення та підтримання стосунків з іншими людьми та зовнішнім світом; ім’я, прізвище 

особи (зміна, написання) («Булгаков проти України» (Bulgakov v. Ukraine) від 11 вересня 

2007 р., заява № 59894/00); «Гарнага проти України» (Garnaga v. Ukraine) від 16 травня 

2013р., заява № 20390/07; зовнішній вигляд особи; визначення персональної ідентичнос-

ті (вибір імені, способу одягатись, сексуальна ідентичність тощо; право визначати своє 

приватне життя і можливість ознайомлення з ним інших осіб; право на доступ до інфор-

мації, пов’язаної з особою та визначенням її правового статусу; здоров’я людини, меди-

чне втручання; збирання медичних даних, складання історії хвороби, конфіденційність 

медичних даних («Пантелеєнко проти України» (Panteleyenko v. Ukraine) від 29 червня 

2006 р., заява № 11901/02); право особи на фізичну і моральну (психічну) цілісність; 

право на особистісний розвиток; право особи на безпечне довкілля; відсутність числен-

них щоденних незручностей, пов’язаних з ідентифікацією особи; право на приватний 

простір тощо [18].  

На думку Суду, поняття приватне життя не можна надмірно обмежувати «інти-

мним колом», де кожен веде особисте життя на власний розсуд, і не слід повністю відо-

кремлювати зовнішній світ від цього кола. Крім того, на думку Суду, немає принципо-

вих підстав вважати, що подібне уявлення про поняття «приватне життя» виключає 

діяльність професійного і ділового характеру, оскільки саме в процесі роботи більшість 

людей мають значну, якщо не найбільшу, можливість розвивати відносини із зовнішнім 

світом [10, c. 323]. 

Дещо раніше, у 1992 році Європейський Суд заявив: «Неприпустимо обмежува-

ти поняття особистого життя внутрішнім колом», в якому людина може прожити своє 

особисте життя, яке вона обрала, і виключити повністю зовнішній світ від цього не вхо-
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дить до цього кола». Повага до особистого життя повинна також включати певний набір 

прав на встановлення та розвиток стосунків з іншими аспектами життя людини [14, 

c.90]. Поняття особистого життя обов’язково включає право на встановлення та розви-

ток стосунків з іншими та зовнішнім світом. 

Проаналізувавши низку справ, розглянутих цим судом, можна зробити висно-

вок, що приватне життя є місткою категорією, якій неможливо дати вичерпного визна-

чення. Очевидно, що ця категорія ширша, ніж право на особисте життя, і вона стосуєть-

ся таких сфер, всередині яких кожна людина вільна розвивати це поняття й наповнювати 

його певним змістом. 

Однак дослідження не буде повним без вивчення наукової думки з цього приво-

ду, а також етимологічного з’ясування походження категорій «приватне» та «особисте». 

Розпочавши з етимологічного походження категорій «приватне» та «особисте», заува-

жимо, що у Великому тлумачному словнику сучасної української мови «приватний» 

визначається «як той, який належить окремій особі (особам)» [3, c.1110]. У свою чергу, 

«особистий» тлумачиться, як «той, який є власністю окремої особи, безпосередньо на-

лежить їй; персональний, власний; який безпосередньо стосується якої-небудь особи, 

пов’язаний з нею; який здійснюється безпосередньо, не через інших осіб»[3, c. 861].  

У той же час, аналіз наукової літератури дає змогу виокремити декілька підхо-

дів, як щодо розуміння цих термінів, так і щодо їх співвідношення. Так, на думку 

Т. А. Плутагара, приватне життя людини ‒ це її поведінка у сфері особистих, сімейних, 

побутових, інтимних, товариських, професійних, ділових та інших відносин поза суспі-

льною діяльністю [11]. За словами М. Баглая [2, c.204], ті аспекти особистого життя лю-

дини, які він не хоче надавати іншим, складають приватне життя.  

Що ж стосується категорії «особисте життя», то, наприклад, А. В. Стогова розу-

міє категорію «особисте життя» як: 

1) особливу сфера людської діяльності, яка контролюється самою людиною, 

спрямована на задоволення її різноманітних потреб, пов’язаних зі свободою та незалеж-

ністю людини; 

2) міру можливої поведінки людини у приватно-правовій сфері, або у сфері, що 

не підпадає під пряме правове регулювання держави і підтримується державними забо-

ронами третіх осіб втручатися в цю сферу [17, c.8]. 

В. Тертишник вважає, що сфера особистого життя ‒ це комплекс різноманітних 

обставин існування людини та відомостей про неї, яким вона сама надає статус конфіде-

нційності, закриваючи її для зовнішнього догляду та втручання, це сфера, де сама люди-

на визначає, що і в якій мірі вона може розкрити, а що ‒ ні, область, де людина, образно 

кажучи, «є власним законодавцем» [19]. 

А. Б. Венгеров вважає, що «особисте життя ‒ це різноманітні відносини між лю-

дьми (сім’ї, дружби тощо), а також відносини, пов’язані з відпочинком, використанням 

вільного часу, ставленням людини до природи, визначенням духовного і матеріальні 

потреби та засоби їх задоволення [20, c.3]. 

Л. Красавчиков [9, c.169] характеризує право на особисте (приватне) життя як 

«особисте немайнове право людини на свободу визначати власну поведінку в особисто-

му житті на свій розсуд, що виключає будь-яке втручання в її особисте життя з боку ін-

ших осіб, крім як інше прямо передбачено законом». Цей автор виділяє декілька сфер 

особистого життя: суто особисту (інтимну), побутову, сімейну, майнову, культурну, ор-

ганізаційну, санітарно-гігієнічну, оздоровчу, дозвілля, спілкування. 

Л. В. Ємчук вважає, що хоча терміни «особисте життя» та «приватне життя» 

здебільшого використовуються як синоніми, можливе й розмежування позначених ними 

понять. Так, терміном «особисте життя» науковець позначає, насамперед, інтимну сферу 

людських відносин без створення сім’ї як стійкого об’єднання кількох людей, а термі-

ном «приватне життя» – як цю сферу, так і відносини, що пов’язані, зокрема, з виявом 

особистих смаків і вподобань, плануванням життєвого шляху тощо [4, с. 9]. На тому, що 

термін «приватне життя» є ширшим у порівнянні з терміном «особисте життя» наголо-

шує також О. О. Андрієвська [1, c.5].  

Як бачимо, узагальнення літературних джерел свідчить, що у доктрині сформо-

вано три підходи щодо співвідношення понять «особисте життя» та «приватне життя». 

Представники першого підходу вважають, що ці категорії слід вважати однаковими, 

представники другого зазначають, що поняття «приватне життя» дещо ширше, ніж по-

няття «особисте життя», суть третього підходу полягає у широкій інтерпретації поняття 
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«приватне життя», в якому поняття «особисте» та «сімейне» життя охоплюються понят-

тям «приватне життя».  

Ми є прихильниками підходу, сутність якого зводиться до того, що термін 

«приватне життя» є ширшим у порівнянні з терміном «особисте життя». Зважаючи на 

це, на нашу думку, цілком виправданою є висловлена в правовій доктрині позиція про 

те, замість дефініції «особисте життя» доцільно вживати «приватне життя». Йдеться про 

В. О. Серьогіна та Ю. Кириченко. Так, зокрема, В. О. Серьогін наголошує на необхідно-

сті використання у нормативних документах терміна «приватне життя» [15, c. 245]. 

Ю. Кириченко, у свою чергу, пропонує зміни до ст. 32 Конституції України, замінюючи 

«особисте» на «приватне»[7, c. 38]. 

Цілком підтримуємо вказані пропозиції, виходячи з таких аргументів. Пріорите-

тним напрямом вдосконалення вітчизняного законодавства нині, враховуючи євроінтег-

раційну політику нашої держави, є приведення його у відповідність до європейських 

норм та стандартів. Тому важливе значення у даному контексті мають положення Кон-

венції про захист прав людини і основоположних свобод. Зокрема, маємо на увазі ст.8 

Конвенції, яка гарантує право на повагу до приватного і сімейного життя, недоторканно-

сті житла і таємності листування. Відповідно до якої кожен має право на повагу до свого 

приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади 

не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання 

здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах 

національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання 

заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і сво-

бод інших осіб [8]. 

Також варто взяти до уваги рішення, у яких ЄСПЛ керується категорією «приват-

не життя», що має аналогічний зміст. Він визначив, що «приватне життя» охоплює фізич-

ну і моральну недоторканність особи, і що саме поняття «приватний» включає в себе пра-

во особи обрати певні аспекти свого власного життя – без регламентування з боку уряду, 

тобто самостійно. При цьому Суд вважає, що не можна зводити поняття «приватного жит-

тя» до «внутрішнього кола», в якому окрема особа може жити своїм особистим, власно 

обраним життям. Навпаки, повага до приватного життя певною мірою має поширюватись і 

на право встановлювати і розвивати відносини з іншими людьми.  

Результати здійсненого дослідження дозволяють зробити висновок про те, що 

конструкції «приватне життя» та «особисте життя» в основному використовуються як си-

ноніми, оскільки ми говоримо про однакову соціальну цінність ‒ особисте немайнове бла-

го. Однак у конкретних нормативно-правових актах вони можуть мати певні особливості. 

Усе це свідчить про те, що законодавство України потребує удосконалення 

шляхом застосування уніфікованої термінології. Зокрема, зважаючи на вищевикладене, 

пропонуємо замінити у нормативно-правових актах України дефініцію «право на особи-

сте життя» на дефініцію «право на приватне та сімейне життя» з метою узгодження від-

повідних положень нормативно-правових актів різної юридичної сили, що регулюють 

відносини у сфері особистого життя та наближення вітчизняного законодавства до євро-

пейських стандартів.  

Насамкінець слід зауважити, що питання співвідношення категорій «приватне 

життя» та «особисте життя» потребує подальшого наукового дослідження у напрямку 

спроби розробки найбільш оптимального визначення дефініції «приватне життя» з ме-

тою подальшого розмежування цих категорій. 
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SUMMARY 

Rezvorovych K. R. Right to personal life vs right to private life: discussion of relating cate-
gories. In the article, on the basis of the analysis of the results of scientific research, the legal framework, as 
well as the case law, the question of the correlation of the categories of «right to privacy» and «right to pri-
vacy» is explored. In particular, the ambiguity of the approach to defining the content of the concept of “pri-
vate life” and “personal life” in the normative legal acts and court practice has been established. 

There are three approaches to the relationship between the concepts of «personal life» and «pri-
vate life». The essence of the first is that these categories should be considered the same, the essence of 
the second is that the concept of «private life» is somewhat broader than the concept of «personal life»; 
and «family» life are covered by the concept of «private life». 

It has been found that privacy is a cumbersome category that cannot be comprehensively de-
fined. It has been found not to be clearly defined and covers a wide range of issues of the concept of «pri-
vate life» and in the practice of the ECtHR. 

It is established that «private life» encompasses the physical and moral integrity of the individ-
ual, and that the very concept of «private» includes the right of the individual to choose certain aspects of 
his or her own life - without regulation by the government, that is, independently. However, it is impossi-
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ble to reduce the concept of «private life» to «inner circle», in which an individual can live his personal, 
self-chosen life. On the contrary, the respect for privacy should, to some extent, extend to the right to 
establish and develop relationships with others. 

Obviously, this category is broader than the right to privacy, and it covers such spheres, within 
which everyone is free to develop the concept and fill it with some meaning. 

The necessity to use uniform terminology in national legislation is substantiated. In particular, 
in order to harmonize the relevant provisions of different legal acts regulating relations in the sphere of 
personal life and approximation of national legislation to European standards, it is proposed to replace in 
the normative legal acts of Ukraine the definition of «right to privacy» with the definition of «right to 
privacy. and family life».  

Key words: personal non-property human rights, personal life, private life, imperfection of the 
conceptual apparatus, unification, harmonization. 
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МІГРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ:  

НАСЛІДКИ, ФАКТОРИ ВПЛИВУ, ПРАВОВИЙ КОНТЕКСТ 
 

Подано огляд проблем урегулювання міграційних процесів у сучасному мультикультур-

ному світі, проаналізовано найбільш оптимальні механізми інтеграції мігрантів та їхніх нащадків у 

новому соціокультурному середовищі. Автори дослідили проблемні аспекти правового захисту 

держави від наслідків нелегальної трудової міграції, а також проаналізували ризики від масової 

трудової міграції. Акцентовано на важливості об’єднання зусиль країн-донорів та країн-

реципієнтів для вироблення ефективних засобів урегулювання міграційної політики на міждержа-

вному рівні. Установлено, що для різних країн і регіонів наслідки міграції можуть бути неоднако-

вими, як для тих, що віддають робочу силу, так і для тих, що її приймають. Охарактеризовано по-

зитивні й негативні наслідки міграції для обох сторін, а також обґрунтовано необхідність 

використання досі не задіяних ресурсів цивілізаційного реформування, які не зашкодять ні націо-

нальним економікам і правовим системам, ні особистості й суспільству в цілому.  

Ключові слова: імміграція, міграційна політика, правове врегулювання міграційних про-

цесів, захист прав мігрантів. 

 

Постановка проблеми. Комплекс проблем, пов’язаних зі зростанням міграцій-

них потоків у розвинені країни, утримує на сьогодні лідируючі позиції серед ключових 

питань, що хвилюють світ. Міграція є необхідним ресурсом економічного розвитку, 

водночас вона породжує такі проблеми для країн, що приймають мігрантів, які і суспіль-

ство, і політична еліта сьогодні розглядають як загрозу їх соціальній стабільності і наці-

ональній ідентичності. Серйозність ризиків, спричинених іншокультурною міграцією, 

підтверджується поширенням антизахідних настроїв в ісламському світі й посиленням 

стурбованості самого Заходу через «ісламську загрозу». Питання про перспективи інтег-
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рації в західні суспільства людей, що належать до іншої цивілізаційної традиції, вихо-

дить на перший план у політичному порядку денному. І все більшої значущості набуває 

виваженість міграційної політики кожної держави. Антиміграційні настрої домінують на 

правому радикальному фланзі політичного спектра, їх використовують як засіб мобілі-

зації тієї частини населення, що невдоволена діями уряду в цій сфері.  

Від успішного вирішення проблем урегулювання імміграції та створення ефекти-

вних механізмів інтеграції мігрантів та їхніх нащадків багато в чому залежить забезпечен-

ня життєздатності західної демократії та європейської цивілізаційної традиції загалом. 

Аналіз публікацій, у яких започатковано вирішення цієї проблеми. Остан-

нім часом інтерес науковців до проблеми міграції в сучасному глобалізованому суспіль-

стві значно підвищився. Водночас ця проблематика хвилювала вчених і в попередні сто-

ліття, про що свідчать зокрема фундаментальні праці Е. Равенштайна (Ravenstein E. G., 

1885) і Г. Беккера (Becker G. S., 1976). Дослідженню теоретичних аспектів міграції прис-

вячені праці таких сучасних дослідників, як М. Долішній, Е. Лібанова, О. Малиновська, 

Т. Петрова, О. Позняк, С. Сардак та ін. Окремі праці присвячено безпосередньо функці-

ям та чинникам впливу міграційних процесів на економіку й культурне життя розвине-

них країн світу, визначенню можливих наслідків міграційних процесів. Значну увагу 

приділено ролі міграції у процесах соціальної мобільності, її впливу на зміну соціально-

го статусу індивіда та групи. Передусім це праці А. Вайта (White A., 2016), В. Редкліфта 

і Ф. Раджини (Redclift V. & Rajina F., 2017). Специфіку міграційної політики держав та 

міждержавних об’єднань у контексті глобальних суспільних трансформацій детально 

вивчали Д. Сандерс (Saunders J., 2016) та С. Кунц (Kunz S., 2018). 

Водночас невирішеними залишаються питання узагальнення міждисциплінар-

ного досвіду розвинених країн щодо побудови міграційної політики в умовах мультику-

льтуралізму, а також правового захисту мігрантів. 

Мета статті – аналіз накопиченого в розвинених країнах досвіду побудови міг-

раційної політики й оцінка перспектив становлення відповідних моделей урегулювання 

наявних проблем та напрямів їх коригування. 

Виклад основного матеріалу. Масштаби викликів, із якими зіткнулися уряди 

багатьох країн у зв’язку зі збільшенням міграційних потоків, багато в чому виявилися 

непередбачуваними, хоча навряд чи їх можна назвати несподіваними. Достатній досвід 

вирішення етносоціальних протиріч уже накопичений у тих країнах, де компактно про-

живають автохтонні етнічні меншини. Зростання етнонаціональної конфліктності протя-

гом останніх десятиліть XX століття стимулювало пошуки врегулювання відносин між 

більшістю й меншинами, які претендували на політичну та культурну автономію. До 

кінця минулого століття були досягнуті політичні домовленості в Північній Ірландії, 

сформовані інститути підтримки культурної автономії із запровадженням елементів по-

літичного самоврядування в Шотландії і в Уельсі, у Каталонії, на Корсиці, у Канаді. При 

цьому найважливішим фактором політичної мобілізації автохтонних меншин стали ви-

моги збереження їхньої мови та культурних традицій (особливо в Уельсі та у французь-

кій Бретані, а також на півночі Фінляндії, Норвегії та Швеції − у районах проживання 

корінного народу саамів). 

Зниження напруження у протистоянні меншин і населення, що переважало за 

своєю чисельністю, спостерігалося саме в останнє десятиліття, хоча цей процес відбува-

вся зі значними труднощами. Такий перехід відкритого конфлікту у фазу діалогу можна 

розглядати як позитивний підсумок міжелітних домовленостей. У результаті досягнутих 

політичних угод і вдосконалення правової бази захисту меншин, а також мігрантів, які 

прибували для постійного проживання, на міждержавному рівні було розроблено ком-

пенсаторні механізми підтримки етнічної ідентичності. Їх функціонування забезпечува-

лося на основі визнання мови, культурних практик, форм соціальної та політичної само-

організації відмінних етнічних спільнот, що належать до однієї цивілізаційної традиції. 

Однак ці позитивні зрушення збіглися з підйомом етносоціальної напруженості, 

викликаної наростанням невирішених проблем інтеграції в західні національні спільноти 

мігрантів іншої, «незахідної» цивілізаційної належності. Залучення до суспільне життя 

тих, хто не ототожнював себе з європейською культурною традицією, наражалося на 

серйозні обмеження, причини яких крилися і в суб’єктивному сприйнятті «інших» з бо-

ку спільноти, яка приймає, і в інерції самої культурної традиції. Для одних мігрантів 

кроскультурна ідентичність ставала свідомим вибором, формою адаптації до життя в 

новому культурному середовищі. Але для багатьох інших цінності західної культури 
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залишалися чужими, а нерідко − і ворожими. Ця категорія мігрантів не тільки не праг-

нула «розчинитися» в західному світі, але всіляко демонструвала намір підтримувати 

власну самобутність. Наслідком такого культурного відокремлення стала соціальна мар-

гіналізація. Разом із тим далеко не всі іммігранти готові були миритися із закріпленням 

свого становища на соціальній периферії сторони, що приймає. 

Зростаючі масштаби міжнародної, особливо нелегальної міграції об’єктивно 

призвели до актуалізації питання про посилення ролі держави в урегулюванні її проце-

сів. Кожна країна має право самостійно визначати напрями й цілі міграційної політики. 

Але державний апарат, завдання якого полягає у врегулюванні цього питання, досить 

часто виявляється недостатньо мобільним, що призводить до появи інституцій, які за-

ймаються приватним посередництвом у сфері міжнародної міграції робочої сили. Особ-

лива увага приділяється фахівцям, які мають високу кваліфікацію. У багатьох розвине-

них країнах у галузі інформаційних технологій на сьогодні працюють переважно 

іноземці. Останнім часом збільшився міграційний потік лікарів, викладачів, науковців, 

архітекторів, юристів. Привабливими країнами для мігрантів є в першу чергу США та 

країни ЄС. Висококваліфіковані кадри починають мігрувати і в азіатські країни, такі як 

Сінгапур, Індонезія, Китай, Малайзія. Завдяки цьому в цих країнах спостерігається шви-

дке економічне зростання. 

Однією з головних причин трудової міграції є безробіття, зумовлене переви-

щенням пропозиції на ринку праці над попитом. У розвинених країнах рівень безробіття 

становить близько 10 %, а в країнах, що розвиваються, іноді доходить до 80 %. Міжна-

родна міграція робочої сили є складним процесом, в основі якого лежать найрізноманіт-

ніші чинники. Країні, що є експортером робочої сили, трудова міграція приносить ряд 

переваг: 

1) скорочення безробіття й державних дотацій на її подолання; 

2) набуття мігрантами більш високої кваліфікації у країні-реципієнті; 

3) переведення частини прибутку на батьківщину, що в остаточному підсумку 

сприяє підвищенню рівня життя у країні; 

4) здійснення приватного інвестування у вітчизняну економіку; 

5) країни-експортери отримують валютні надходження від країн-імпортерів ро-

бочої сили, що йдуть на розвиток економіки. 

Міграція робочої сили має й негативні аспекти. Серед них найбільш небезпеч-

ними є такі: 

1. За кордон країни виїжджає найбільш конкурентоспроможна та працездатна 

частина населення, що погіршує функціонування національної економіки. 

2. Робоча сила, на відтворення якої були витрачені національні ресурси, сприяє 

підвищенню ВВП за кордоном, а не у своїй країні. 

3. Масовий виїзд за кордон молодих людей суттєво погіршує демографічну си-

туацію у країні.  

На країни-імпортери трудова міграція також впливає як із позитивного, так і з 

негативного боку. Позитивними аспектами є залучення дешевої робочої сили, зниження 

витрат на навчання працівників, забезпечення зайнятістю в тих галузях, які потребують 

робочої сили невисокої кваліфікації. Найголовнішим негативним аспектом є підвищення 

соціальної напруженості, пов’язаної зі збільшенням кількості правопорушень, які часто 

виникають на ґрунті міжнаціональних конфліктів. 

Статистика міграції за віковим критерієм свідчить, що більшу частину тих, хто 

виїжджає за кордон у пошуку заробітку, складають студенти й молоді підприємці, яких 

не влаштовує відсутність гарантій правового захисту бізнесу. 

Серед найбільш поширених причин міграції висококваліфікованих кадрів − мо-

жливість придбання власного житла, забезпечення особистої безпеки та гарантій захисту 

для бізнесу, доступність професійних медичних послуг, бажання отримати якісну освіту. 

Таким чином, можемо констатувати наявність певних економічних наслідків 

міжнародної міграції робочої сили. Для країн, що приймають, міграція є фактором під-

йому економіки. Більше того, іммігранти заповнюють ту «нішу» в трудомістких галузях, 

що не має попиту в місцевого населення. Окремі галузі національної економіки навіть 

стають абсолютно залежними від закордонної робочої сили, особливо такі, як будівниц-

тво, вуглевидобувна промисловість, а також надання послуг населенню. Єдиним позити-

вним фактором для країн-експортерів мігрантів є зниження рівня безробіття. Переважно 

ж спостерігаються тільки негативні моменти, зокрема такі, як зростання нелегальної мі-
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грації і «відтік мізків».  

Сторона, що приймає, зіткнулася з необхідністю розширення державної участі у 

вирішенні комплексу проблем, пов’язаних із прийомом мігрантів. В останні роки найпомі-

тнішою складовою такої політики стало впорядкування національного міграційного зако-

нодавства з метою жорсткого обмеження припливу іммігрантів. Для задоволення потреб 

національних ринків праці практично скрізь був розроблений диверсифікований підхід до 

прийому трудових мігрантів, установлені пільгові квоти для фахівців високої кваліфікації 

з третіх країн із метою реалізації запитів інноваційної економіки. Проте ці заходи викли-

кають досить неоднозначну оцінку, оскільки потреби ринку праці не обмежуються такими 

фахівцями, а вакантні робочі місця − високотехнологічним сектором економіки. Особли-

вим пріоритетом стало врегулювання гуманітарної міграції − прийняття осіб, які потребу-

ють політичного притулку, біженців та членів сімей іноземних громадян. 

Хвиля терористичних актів, що прокотилася по території США та Європи на 

початку ХХІ століття, стимулювала введення жорстких формальних критеріїв дозволу 

для в’їзду: ключовими вимогами для оформлення дозволу стають володіння мовою краї-

ни, що приймає, знання основ її правових та історико-культурних традицій, а також 

прийняття зобов’язання їх дотримуватися. Проблеми ризиків для національної безпеки, 

пов’язаних із міграційними процесами, більшість урядів країн світу висувають сьогодні 

на перший план. Вони змушені вживати жорстких заходів, розширюючи повноваження 

поліції та збільшуючи асигнування на підтримку безпеки в громадських місцях. Такі 

кроки викликають, проте, негативну реакцію окремих категорій мігрантів, які відзнача-

ють зростання недовіри до себе і в повсякденному житті, і у спілкуванні з правоохорон-

ними органами. 

Жорсткість заходів у напрямі правового врегулювання імміграції відображає 

наростання стурбованості населення породжених міграцією проблем у всіх розвинених 

країнах. При цьому виникає свого роду дисонанс між економічною потребою в інозем-

ній робочій силі й упередженістю населення щодо самих мігрантів. Проблеми расових 

відносин, імміграції та мігрантів називають першочерговими навіть жителі Великобри-

танії, для якої міграції з колишніх колоній давно стали звичним явищем. У 2019 році їх 

визнали «найважливішими» або «важливими» 48 % британців (тоді як у 90-ті роки − 

тільки 5 %). У дискусію втягнулися не лише державні структури та ЗМІ, а й такі зацікав-

лені сторони, як асоціації роботодавців, профспілки й некомерційні організації (у тому 

числі ті, які створені самими мігрантами), а також органи місцевої влади. Питання про 

те, як охорона прав іншокультурних спільнот, тобто інтересів групового характеру, спів-

відноситься із захистом індивідуальних прав, що є наріжним каменем демократії, постає 

на сьогодні одним із ключових у політичному протистоянні прихильників і супротивни-

ків соціального дерегулювання. 

У країнах традиційної міграції в останній чверті XX століття були випробувані 

різні моделі адаптації мігрантів. Такі механізми особливо активно розробляли там, де 

існувала потреба в різнорівневій інтеграції груп і співтовариств різного соціального ста-

тусу й культурної орієнтації. Канада, де протистояння франкофонної меншини й англо-

мовної більшості в 60-і роки перетворилося на серйозну загрозу для політичної єдності 

країни, стала піонером державної політики мультикультуралізму. Але в цієї політики 

були й інші адресати − корінні народи (інуїти й ірокези, які становлять близько 2 % на-

селення) та мігранти першого покоління, яких Канада продовжувала приймати в рамках 

квот на трудову міграцію. 

Стартовим майданчиком мультикультурної політики стало визнання в 1969 році 

державного статусу французької мови. Прем’єр-міністр Канади П. Е. Трюдо заявив про 

фактичну орієнтацію на мультикультуралізм у державній політиці. Декларувалася необ-

хідність державної підтримки культурного розмаїття як ключового ресурсу розвитку 

канадського суспільства. Саме культурне різноманіття розглядалося і продовжує розгля-

датися сьогодні як та особлива складова національної ідентичності, яка відрізняє канад-

ців від інших націй. 

Канадська ідентичність формувалася у взаємодії політичних та етнокультурних 

чинників. Мультикультурні практики отримали правове оформлення в ряді законодав-

чих актів 70-80-х років, у тому числі в Хартії прав і свобод. При цьому остаточно лікві-

дувати протистояння так і не вдалося: на референдумі щодо політичного статусу Квебе-

ка восени 1995 року поборники незалежності відстали від прихильників збереження 

його статусу в рамках канадської федерації всього на 1 % голосів. Щоправда, у подаль-
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шому чисельність прихильників незалежності почала зменшуватися. Але в тому ж Кве-

беку, наприклад, запеклу дискусію викликали численні випадки відмови мігрантам у 

вільному виборі школи для дітей. Ці заходи мали на меті спонукати їх до вивчення фра-

нцузької мови, що стало ще одним підтвердженням наявності суттєвих недоліків у про-

цесі становлення міграційної політики в рамках полікультурної нації. 

Однак на національному рівні в інтеграції іммігрантів і в підтримці на цій основі 

«особливої» мультикультурної ідентичності все ж таки досягнуто помітних успіхів, у 

першу чергу завдяки поліпшенню соціального обслуговування та умов для високоосві-

чених іммігрантів. Для опису специфіки канадського суспільства часто використовують 

метафору «мультикультурна мозаїка». Важливо, що тут культури співіснують без розчи-

нення їх у домінуючій культурі, орієнтованій на англосаксонську традицію. 

Широко обговорюють питання щодо створення Всесвітньої організації з про-

блем міграції. Із грудня 2003 року під егідою ООН працює Глобальна комісія з міжнаро-

дної міграції, її завдання − формування рамкової інфраструктури для вирішення цих 

проблем. І найбільш ефективним засобом їх вирішення залишається співпраця з країна-

ми-донорами людських ресурсів. Ефективність взаємодії визначається перш за все хара-

ктером політичного режиму держави, звідкіля надходять міграційні потоки. Активно 

розвиваються практики взаємодії між місцевими громадами обох сторін. Для багатьох 

мігрантів першого покоління можливість повернення залишає потенційну свободу для 

зміни життєвого вибору та підвищення соціального статусу на батьківщині. Мігранти 

підтримують зв’язки із залишеними родинами й водночас максимально використовують 

шанси залучення дітей до традиційних цінностей нового середовища. Однак, як показує 

практика, різка зміна інститутів соціалізації може стати основою для розвитку релігійно-

го фундаменталізму. 

На індивідуальному рівні проблема «подвійної» ідентичності, тобто укорінення 

її носіїв одночасно у традиційній культурі і в культурі країни, що приймає, сьогодні не 

вирішується виключно в рамках альтернативного вибору між діаметрально протилеж-

ними життєвими стратегіями. Така ідентичність поступово стає нормою у результаті 

культурної дифузії епохи інформаційного суспільства. Розвиток сучасних засобів кому-

нікації формує транснаціональний простір поза державними кордонами. Виникає потре-

ба в нових ціннісних орієнтирах особистості, груп, національних спільнот. Саме завдан-

ня культурного синтезу таких спільнот − серйозний виклик як для політичних еліт, так і 

для суспільства в цілому. Визначення орієнтирів національно-цивілізаційної ідентичнос-

ті та довгострокових пріоритетів її збереження й розвитку в нових соціокультурних умо-

вах стає актуальним сьогодні не лише для України, яка є однією з перших у світі країн-

донорів за чисельністю мігрантів, але й для розвинених країн, які стояли біля витоків 

сучасної європейської демократії. Проблема полягає в тому, чи зможе європейська полі-

тико-культурна традиція виробити ефективні механізми такого цивілізаційного синтезу. 

Висновки. Наскільки розвинені країни готові прийняти й інтегрувати іншокуль-

турні міграційні потоки, і наскільки представники інших культур (переважно вихідці з 

ісламського світу) готові стати активними учасниками соціального й політичного життя 

західного світу? Як перспектива такої інтеграції співвідноситься з вираженим прагнен-

ням зберегти власні цінності й культурні традиції? І як вирішити принципове питання 

щодо необхідності гармонізації групової ідентичності й вільного індивідуального вибо-

ру? Як компенсувати пов’язані з глобалізацією економіки ризики, що виникають унаслі-

док переміщення масштабних людських потоків? Належна оцінка довгострокових перс-

пектив співіснування і взаємодії різних іншокультурних «пластів», які забезпечують 

сьогодні значний приріст світової економіки, дозволить надати вичерпні відповіді на ці 

та багато інших актуальних для міжнародної спільноти питань. Не виникає сумніву, що 

їх вирішення можливе лише в толерантному діалозі носіїв різних культур у багатоманіт-

ному мультикультурному світі.  
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SUMMARY 
Tishchenkova S. O., Tyshchenkova I. O. Migration in present world: consequences, im-

pacts, legal context. The paper presents an overview of the problems of regulation of migration processes 
in the modern multicultural world, analyzes the most optimal mechanisms of integration of migrants and 
their descendants in the new socio-cultural environment. The authors examined the problematic aspects of 
the state's legal protection against the consequences of illegal labor migration, and analyzed the risks of 
mass labor migration. Emphasis is placed on the importance of combining the efforts of donor and 
recipient countries to develop effective means of regulating migration policy at the interstate level. It has 
been established that for different countries and regions, the effects of migration can be different for both 
those who give labor and those who accept it. The positive and negative effects of migration for both 
sides are characterized, as well as the necessity to use the still unused civilizational reform resources, 
which will not harm the national economies and legal systems, nor the individual and society as a whole. 

As practice shows, a dramatic change in the institutions of socialization can form the basis for 
the development of religious fundamentalism. At the individual level, the problem of "double" identity, 
that is, the rooting of its carriers at the same time in traditional and host country cultures, is not solved 
today solely in the context of an alternative choice between diametrically opposed life strategies. Such 
identity is gradually becoming the norm as a result of the cultural diffusion of the information society era. 
The development of modern means of communication forms a transnational space beyond national bor-
ders. There is a need for new values of personality, groups, national communities. The very task of cul-
turally synthesizing such communities is a major challenge for both the political elites and society as a 
whole. Defining the landmarks of national-civilizational identity and the long-term priorities of its preser-
vation and development in new socio-cultural conditions is becoming relevant today not only for Ukraine, 
which is one of the first donor countries in the world of migrants, but also for the developed countries, 
which stood at the origins of modern times. European democracy. The problem is whether the European 
political and cultural tradition can produce effective mechanisms for such a civilizational synthesis 

Keywords: immigration, migration policy, legal regulation of migration processes, protection 
of migrants' rights. 
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СУЧАСНІ СУДОВІ СИСТЕМИ СВІТУ (НА 
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Здійснено спробу дослідити судову систему однієї з найбільш розвинутих провінцій Ка-

нади, а саме Квебеку. Констатовано, що організація судової системи у Квебеку входить до юрис-

дикції законодавчої влади цієї провінції. Винятком можна вважати процедуру призначення суддів 

Апеляційного чи Вищого судів, яке здійснюється федеральним центром. Відтак, у Квебеку діють 

загальні суди, які розглядають кримінальні та цивільні справи (Вищий суд, Квебекський суд та 

муніципальні суди), а також Апеляційний суд. Звичайно, жителі провінції як громадяни Канади 

підпадають і під юрисдикцію Верховного суду Канади та Федерального суду. 

Ключові слова: суд, судова система, повноваження, кримінальна справа, Квебек. 

 

Постановка проблеми. Створення в Україні високорозвиненого громадянсько-

го суспільства і розбудова на основі Конституції України демократичної правової дер-

жави вимагають не лише докорінного концептуального переосмислення історії україн-

ської держави, а й обов’язкового вивчення досвіду та традицій найбільш розвинених 

країн світу та використання їх позитивних надбань у процесі власного державо- та пра-

вотворення.  

Особливо важливим при цьому видається вивчення досвіду високорозвинених 

країн, які мають довготривалі історичні, етнічні та культурні зв’язки з Україною. У цьо-

му плані чи не найбільш важливим та корисним видається вивчення досвіду Канади.  

Для українських правників чи не найбільш важливим є вивчення та узагальнен-

ня державотворчого досвіду Канади, її законодавчої бази, особливостей побудови та 

функціонування вищих державних органів та посадових осіб цієї держави, з метою по-

дальшого використання їх досягнень в Україні та утримання від помилок та упущень 

даної держави. Саме на вивчення однієї з найбільш важливих гілок влади – судової, й 

орієнтована запропонована стаття. 

Аналіз публікацій, у яких започатковано вирішення цієї проблеми. Питан-

ням державо- та правотворення Канади присвячувало свої дослідження доволі багато 

дослідників, наприклад, Р. Бернар, Р. Ван Лун, М. Сабуре, Дж. Стюарт та ін.  

Низка дослідників зверталась і до питань політико-правової системи Квебеку 

різних історичних періодів. Серед них можна виділити, наприклад, праці Г. Лашапеля, 

Г. Берньє [1], Ф. Волтона [2] та ін. У той же час питання аналізу судової системи Квебе-

ку досі залишались поза увагою не лише вітчизняних, а й зарубіжних вчених. 

Метою статті є виділення особливостей судової системи однієї з провінцій Ка-

нади, а саме Квебеку, а також характерних рис останньої, котрі відрізняють її від анало-

гічних систем інших провінцій цієї держави.  
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Виклад основного матеріалу. Акт про Британську Північну Америку 1867 року 

визначає судову систему Канади, яка є однією з гілок державної влади в країні. 

Особливістю Канади можна вважати те, що у ній відсутня система адміністра-

тивних судів, тому розгляд скарг на дії адміністративних органів знаходиться в юрисди-

кції загальних судів федерації і провінцій на підставі спеціально виданих законів. Адмі-

ністративні трибунали в Канаді мають певні ознаки арбітражних і адміністративних 

судів повинні забезпечувати реалізацію законодавчої політики в сфері захисту прав і 

свобод громадян відповідно до федеральним або провінційним законодавством, розгля-

дають широке коло справ, вирішують спори між державними установами та приватними 

установами, здійснюють правові дослідження і надають рекомендації. Основний прин-

цип їх роботи – неупередженість, незалежність від впливу держави, щоб уникнути кон-

флікту інтересів, кваліфікованість розгляду, прозорість і т.д. Так, наприклад, адміністра-

тивні трибунали Канади вирішують актуальні питання міграційної політики держави, 

пов'язані з іммігрантами та незаконним перетинанням кордонів. Наприклад, у Канаді 

актуальним питанням є реалізація міграційної політики щодо іммігрантів і незаконного 

перетину кордону. Судова система Канади, включаючи Верховний суд, федеральні су-

дові органи, військові суди, податковий суд, суди провінцій, є гарантом доступності су-

дів для кожного громадянина країни, гарантує відкритість судових слухань, прозорість і 

свободу від урядового втручання в судовий процес, що, безумовно, активізує зростання 

авторитету судової системи в суспільстві і стимулює підвищення довіри до суду з боку 

населення [3, c. 47]. 

Судова система Квебеку визначена чіткими конституційними параметрами, а 

також окреслена та врегульована різноманітний федеральним та провінційним законо-

давством» [4, c. 7]. Стаття 92 (14) Акту про Британську Північну Америку 1867 р. зазна-

чає, що «У кожній провінції законодавчі збори можуть видавати закони щодо ... здійс-

нення правосуддя в провінції, включаючи заснування, утримання та організацію 

провінційних цивільних та кримінальних судів, а також здійснення судочинства по циві-

льних справах у цих судах [5, c. 35].  

Стаття 91 (27) цього ж Акту закріплює положення, згідно з яким провінційна за-

конодавча влада може приймати закони у сфері «…кримінального права, не включаючи 

організацію судів кримінальної юстиції, але включаючи судочинство по кримінальних 

справах» [5, c. 34].  

Стаття 101 дозволяє парламенту «вживати заходів до заснування, утримання та 

організації для всієї Канади Головного апеляційного суду і до заснування додаткових 

судів з метою кращого виконання законів Канади». Стаття 96 зазначає, що «генерал-

губернатор буде призначати суддів вищих судів, окружних судів і судів графств у 

кожній провінції...» [6, c. 39]. 

Іншими словами, організація судової системи у Квебеку входить до юрисдикції 

законодавчої влади цієї провінції. Проте з цього правила також є винятки, оскільки, на-

приклад, суддів Апеляційного чи Вищого судів призначає федеральний центр. 

Відтак, у Квебеку діють загальні суди, які розглядають кримінальні та цивільні 

справи (Вищий суд, Квебекський суд та муніципальні суди), а також Апеляційний суд 

[6, c. 4]. Звичайно, крім того, жителі провінції, як громадяни Канади, підпадають і під 

юрисдикцію Верховного суду Канади та Федерального суду. Розглянемо ж детальніше 

саме судові органи, притаманні лише провінції Квебек. 

Вищий суд складається з 132 суддів, включаючи голову, першого заступника 

голови та заступника голови, яких призначають на федеральному рівні. Крім того, є ще 

20 так званих «понадштатних» суддів. Основним місцем перебування голови Вищого 

суду вважають міста Монреаль та Квебек. Діє правило, відповідно до якого, якщо голова 

суду перебуває у м. Монреаль, його перший заступник має обов’язково перебувати у 

м. Квебек, і навпаки. 

Вищий суд є судом першої інстанції загальної юрисдикції провінції. Він контро-

лює діяльність усіх нижчих судів провінції і має повноваження вести будь-яку справу, 

яка не належить до їх виняткової компетенції. Він має право вести як кримінальні, так і 

цивільні справи. 

За загальним правилом, до компетенції Вищого Суду належать усі цивільні спра-

ви, позовна вимога у яких перевищує $15000, а також питання, пов’язані з груповими по-

зовами, офіційним затвердженням заповітів, розлученнями та банкрутством [7, c. 215]. 

У кримінальному судочинстві Вищий Суд є як судом першої інстанції, так і апе-
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ляційним судом щодо рішень нижчих судів провінції, що врегульовано статтею 26 Кри-

мінального кодексу. 

Квебекський суд було створено 17 червня 1988 р. 31 серпня того ж року ліквідо-

вано Провінційний суд, Мировий суд та Молодіжний суд, що діяли раніше, і на їх базі 

організовано Квебекський суд, який виконує їхні обов’язки. Розглянемо окремо повно-

важення кожного з судів, які було ліквідовано, і на їх ґрунті визначимо повноваження 

новоствореного суду. 

Провінційний суд складався з 155 суддів, яких призначав уряд провінції Квебек. 

Він займався переважно цивільними справами. До його виняткової юрисдикції належали 

питання, які стосувались відшкодування позовів, виконання та анулювання контрактів, 

анулювання договорів оренди, де їх сума була меншою $15000. Окрім того, до компете-

нції Провінційного суду входив розгляд питань, пов’язаних із розглядом договорів та 

контрактів, сума яких не перевищувала $3000. 

У сфері кримінального судочинства Провінційний суд мав право накладати стя-

гнення за певні види злочинів, наприклад, за порушення в сфері торгівлі чи за завдання 

значних збитків. 

Мировий суд складався з 74 суддів, яких призначала провінція, і виступав лише 

як суд першої інстанції у кримінальних справах. До його виняткової компетенції нале-

жали всі види злочинів, перераховані у статті 483 Кримінального кодексу, наприклад 

крадіжки, що завдали шкоди, яка с нижчою за $1000. 

Молодіжний суд складався з 45 суддів, які призначала провінція, і до його компе-

тенції належали всі випадки, пов’язані з порушенням закону особами віком до 18 років. 

Муніципальні суди засновують їх власні муніципалітети, вони ж і призначають 

суддів до них. Існує 14 таких судів у м.  Монреаль, 2 – у м. Квебек, З – у м. Лаваль. Ком-

петенція муніципальних судів обмежується територією їх муніципалітету. Компетенція 

цих судів у цивільних справах поширюється в основному на стягнення податків та відш-

кодувань за ліцензії, які видали їх муніципалітети, у кримінальних – на порушення му-

ніципальних статутів та конкретних провінційних законів, наприклад, так званого Шо-

сейного кодексу. 

Апеляційний суд – загальний провінційний апеляційний суд у провінції Квебек, йо-

го особливістю є те, що він має право винести апеляцію щодо всіх рішень нижчих судів про-

вінції. Він складається з голови та 15 членів. Постійним місцем перебування цього суду є 

м. Квебек. Апеляції на рішення, які винесли західні провінції, розглядаються у м. Монреаль, 

усі інші – у м. Квебек. Саме тому діє правило, що 5 суддів Апеляційного суду мають постій-

но перебувати у / або неподалік м.  Квебек, а 11 – у /або неподалік м. Монреаль [8]. 

Зазвичай, засідання Апеляційного суду відбувається у присутності трьох суддів, 

але голова суду може збільшити їх кількість, якщо вважати це за необхідне. 

Висновки. Підсумовуючи викладене, маємо констатувати, що організація судо-

вої системи у Квебеку входить до юрисдикції законодавчої влади цієї провінції. Винят-

ком можна вважати процедуру призначення суддів Апеляційного чи Вищого судів, яке 

здійснюється федеральним центром. Відтак, у Квебеку діють загальні суди, які розгля-

дають кримінальні та цивільні справи (Вищий суд, Квебекський суд та муніципальні 

суди), а також Апеляційний суд. Звичайно, крім того, жителі провінції як громадяни Ка-

нади підпадають і під юрисдикцію Верховного суду Канади та Федерального суду. 
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SUMMARY 

Marysyuk K.B. Modern judicial systems of the world (example of Quebec). An attempt has 

been made to investigate the judicial system of one of Canada's most developed provinces, namely Que-

bec. It is stated that the organization of the judicial system in Quebec is within the jurisdiction of the leg-

islature of that province. An exception may be the appointment procedure of judges of the Court of Ap-

peal or the High Courts, which is carried out by the federal center. In Quebec, therefore, there are general 

courts that hear criminal and civil cases (the High Court, Quebec Court, and municipal courts), as well as 

the Court of Appeal. Of course, residents of the province, as citizens of Canada, also come under the ju-

risdiction of the Supreme Court of Canada and the Federal Court. 

The High Court consists of 132 judges, including the chairman, the first deputy chairman and 

the deputy chairman, who are appointed at the federal level. In addition, there are 20 more so-called «out-

of-state” judges. The chief justice of the High Court is Montreal and Quebec. 

The Quebec Court was established on June 17, 1988. 

Municipal courts set up their own municipalities, and they appoint judges to them. There are 14 

in Montreal, 2 in Quebec, and 3 in Laval. The jurisdiction of municipal courts is limited to the territory of 

their municipality. 

The author has stated that the organization of the judicial system in Quebec is within the 

jurisdiction of the legislature of that province. An exception may be the procedure for appointing judges 

of the Court of Appeal or the High Courts, which is carried out by a federal center. In Quebec, therefore, 

there are general courts that hear criminal and civil cases (the High Court, Quebec Court and municipal 

courts), as well as the Court of Appeal. Of course, residents of the province, as citizens of Canada, also 

fall under the jurisdiction of the Supreme Court of Canada and the Federal Court. 

Keywords: «court», «ju icial system», «powers», “criminal case», «Quebec». 
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ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФІЛАКТИКИ КОРУПЦІЇ  

В ОРГАНАХ ПОЛІЦІЇ 

 
Акцентовано увагу, що важливим етапом профілактики корупції в органах поліції є нор-

мативно-правове регулювання цієї діяльності. Проаналізовано нормативно-правові акти МВС 

України, у т. ч. міжвідомчі з питань профілактики корупції в органах поліції. Встановлено, що на 

сьогодні у нормативно-правових документах відсутні заходи, направлені саме на комплексну про-

філактичну роботу щодо корупційних діянь з боку працівника поліції. 

Цікавими з точки зору досліджуваної тематики є міжнародні нормативні документи, такі 

як Декларація про поліцію, прийнята Парламентською асамблеєю Ради Європи 1979 р. (резолюція 

№ 690) та «Загальні стандарти боротьби з корупцією в поліцейських підрозділах і службах», при-

йняті на 71-й сесії Генеральної асамблеї Інтерполу (2002 рік, Камерун), де визначено основні ста-

ндарти та правила етичної поведінки працівників поліції. 

Констатовано, що профілактика корупції в органах поліції є обов’язковою діяльністю 

центрального органу виконавчої влади. Саме для цього створено безліч нормативно-правових ак-

тів, які регламентують цю діяльність як на міжнародному, так і державному рівнях. Незважаючи 

на це, такий широкий загал нормативно-правової бази потребує кореляції із міжнародними нор-

мами, відповідності та універсальності правових приписів, визнаних світовою спільнотою.  

Ключові слова: корупція, профілактика, нормативно-правове забезпечення, органи поліції. 

 

Постановка проблеми. В умовах триваючих євроінтеграційних процесів в 

Україні відбуваються суттєві зміни у функціонуванні органів державної влади та місце-

вого самоврядування. Так, протягом останніх років можна спостерігати істотні трансфо-

рмаційні процеси, що стосуються оптимізації системи центральних органів виконавчої 

влади, зокрема Національної поліції України, оновлення нормативно-правової основи 

їхньої діяльності, реорганізації відповідно до високих європейських стандартів. У про-

цесі свого розвитку суспільство створює не тільки позитивні надбання, але і ряд про-

блем, які обов’язково потребують конструктивного вирішення. Сьогодні поширеним 

явищем, із яким не одне десятиріччя веде боротьбу світова спільнота, є корупція. Вона 

поширена і в Україні. На нормативному рівні створюються і удосконалюються механіз-

ми боротьби зі згаданим негативним явищем у нормальній життєдіяльності суспільства 

як у сфері кримінального, так і адміністративного права, а також створення дієвого ме-

ханізму дисциплінарної відповідальності для державних службовців. 

Чинний антикорупційний законодавчий масив було сформовано протягом кіль-

кох останніх років. Такі дії спрямовані на поліпшення функціонування механізмів запо-

бігання і протидії корупції та приведення законодавства України у відповідність до су-

часних європейських норм. Крім того, боротьба з корупцією в Україні багатовекторна, 

спрямована на викорінення зі всіх сфер життєдіяльності суспільства такого явища, як 

правопорушення, пов’язані з корупцією. Рівень корупції у кожній державі світу система-

тично моніториться міжнародною організацією Transparency International, яка щороку 

укладає рейтинг «Індекс сприйняття корупції». За підсумками 2018 року Україна отри-

мала 32 бали із 100 можливих, тобто 122-е місце поруч із Малі, Малаві та Ліберією. Це 

значно кращий показник порівняно із минулими роками, коли Україна у 2017 році отри-

мала 130-те місце. Рейтинг спирається на опитування експертів та бізнесу, які проводить 

низка міжнародних організацій [1]. 
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Безперечно, покращення показників відсутності корупції в Україні залежить від 

ефективної протидії адміністративним правопорушенням, пов’язаним із корупцією, тоб-

то від врегульованого механізму застосування законодавства для призначення адмініст-

ративної відповідальності за вчинення правопорушень, пов’язаних із корупцією. 

Боротьба з корупцією є одним із найбільш пріоритетних правових завдань су-

часної української держави, а тому наукова спільнота активно сприяє створенню доско-

налого і дієвого механізму боротьби із корупційними проявами у вигляді призначення 

дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Питан-

ню нормативно-правового забезпечення профілактики корупції в органах поліції приді-

ляли увагу такі вчені, як Бездольний М. Ю., Зозуля Є. В., Зубкова Л. А., Івасенко С. М., 

Кубаєнко А. В., Мінка Т. П., Удянський М. О., Шатрова С. О. та ін. 

Отже, метою цієї статті є встановлення особливостей нормативно-правового за-

безпечення профілактики корупції в органах Національної поліції України 

Виклад основного матеріалу. Одним зі способів боротьби з корупційними про-

явами в системі правоохоронних органів є профілактика. Вона виражається у декількох 

формах і застосовується з метою попередження вчинення правопорушень, пов’язаних із 

корупцією. Завданням профілактичних заходів є виховання антикорупційної спрямова-

ності працівників Національної поліції, а також підвищення їхньої нормативної обізна-

ності з даного приводу. 

Запорукою успішного функціонування суспільства, захищеності конституційно-

го ладу, прав і свобод людини і громадянина, протидії злочинності та дотримання публі-

чної безпеки і порядку є ефективна діяльність поліції, а також належний рівень довіри 

населення до діяльності даного органу. Корупційні прояви в діяльності поліції є чинни-

ками, які надають правоохоронній і правозахисній роботі центрального органу виконав-

чої влади негативного забарвлення. 

Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020», визначена в Указі Президента 

України, висвітлює антикорупційні реформи, метою яких є суттєве зменшення корупції 

в Україні, зменшення втрат державного бюджету та бізнесу через корупційну діяльність, 

а також підвищення позицій у міжнародних рейтингах, що оцінюють рівень корупції [2]. 

Профілактика правопорушення є обов’язковою діяльністю органів державної 

влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм 

власності, у томі числі громадських організацій, спрямованою на виявлення та усунення 

причин і умов, які сприяють вчиненню правопорушень, а також виявлення осіб, схиль-

них до вчинення правопорушень, та застосування заходів до їх виправлення. Таким чи-

ном, поняття «профілактика правопорушення» стосується будь-якого виду правопору-

шення, у тому числі і корупційного. Так само профілактика є специфічною діяльністю 

суб’єктів, спрямованою на попередження проявів, пов’язаних із отриманням або надан-

ням неправомірної вигоди. Запобігання корупції означає недопущення її фактів і розпо-

всюдження, вжиття дієвих заходів із відвертання корупції. 

Важливим етапом профілактики корупції в органах поліції є нормативно-

правове регулювання цієї діяльності. На сьогодні в нормативно-правових актах МВС 

України, у т. ч. міжвідомчих, частково згадується про ті чи інші дії попереджувального 

характеру по відношенню до корупційних дій поліцейських. Так, у статті 17 «Відсторо-

нення поліцейського від виконання службових обов’язків (посади)» Дисциплінарного 

статуту Національної поліції України, затвердженого законом України від 15.03.2018 р., 

зазначено, що відсторонення поліцейського від виконання службових обов’язків (поса-

ди) у разі вчинення ним корупційного правопорушення або правопорушення, 

пов’язаного з корупцією, здійснюється відповідно до Закону України «Про запобігання 

корупції» [3]. В Інструкції про порядок організації обміну інформацією між структурни-

ми підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, 

Державної податкової адміністрації України, Державної прикордонної служби України, 

Державної митної служби України в діяльності з виявлення та припинення корупційних 

діянь у правоохоронних органах зазначено, що у процесі взаємодії уповноважених під-

розділів обмін інформацією здійснюється з питань: проведення на основі аналізу опера-

тивної обстановки спільних оперативно-профілактичних заходів щодо протидії корупції 

в правоохоронних органах за напрямами службової діяльності; узагальнення результатів 

спільних заходів, а також розроблення нових форм взаємодії та обміну інформацією у 

сфері боротьби з корупцією в правоохоронних органах [4].  
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Що стосується Правил етичної поведінки поліцейських, затверджених наказом 

МВС України від 09.11.2016 р. № 1179 [5], то на відміну від Правил поведінки та профе-

сійної етики осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України, 

затверджених наказом МВС України від 22.02.2012 р. № 155, взагалі відсутні положення 

щодо запобігання проявам корупції.  

У Правилах 2012 р. було передбачено розділ VII «Запобігання проявам коруп-

ції», де зазначено, що працівник органів внутрішніх справ зобов’язаний неухильно до-

тримуватись обмежень і заборон, передбачених антикорупційним законодавством та 

Законом України «Про міліцію», уникати дій, які можуть бути сприйняті як підстава 

підозрювати його в корупції. Своєю поведінкою він має продемонструвати, що не тер-

пить будь-яких проявів корупції, відкидає пропозиції про незаконні послуги, чітко роз-

межовує службу і приватне життя, при найменших ознаках корумпованої поведінки ін-

ших осіб інформує керівника свого структурного підрозділу [6]. Крім того, вказаними 

правилами було встановлено низку заборон щодо корупційної діяльності та передбачено 

пам’ятку-застереження працівника органів внутрішніх справ України про спеціальні 

обмеження, передбачені законодавством України. Водночас у  цьому нормативно-

правовому документі відсутні заходи, направлені на комплексну профілактичну роботу 

щодо корупційних діянь з боку працівників поліції. 

З точки зору профілактики корупційних діянь цікавим для аналізу документом є 

Інструкція про порядок забезпечення органами та підрозділами внутрішніх справ Украї-

ни профілактики злочинних, корупційних діянь та інших протиправних дій серед особо-

вого складу, затверджена наказом МВС України від 23.02.2009 р. № 76. Вказана інстру-

кція передбачала загальні положення, де розкрито поняття профілактичної роботи в 

системі органів та підрозділів внутрішніх справ, завдання профілактичної роботи та 

об’єкти профілактики, а також структурні підрозділи та посадові особи, уповноважені на 

забезпечення профілактики злочинних, корупційних діянь та інших протиправних дій у 

Міністерстві внутрішніх справ України, організація  профілактичних заходів та докуме-

нтальне забезпечення профілактичних заходів. 

Розділ 3 «Організація профілактичних заходів» інструкції передбачав проведен-

ня заходів загальної та індивідуальної профілактики щодо злочинних, корупційних та 

інших протиправних дій  в органах внутрішніх справ України. 

Відповідно до вказаного розділу заходи загальної профілактики здійснюються 

шляхом: 

- моніторингу нормативно-правової бази, що регулює діяльність органів внут-

рішніх справ, внесення змін і доповнень, спрямованих на її вдосконалення й усунення 

існуючих недоліків, що породжують умови вчинення правопорушень; 

- забезпечення постійного контролю за службовою діяльністю персоналу, 

створення належних умов праці та соціального забезпечення; 

- проведення службових розслідувань за фактами допущення персоналом по-

рушень дисципліни та законності, скоєння злочинних корупційних та інших протиправ-

них дій, контролю за об’єктивністю збору, розгляду зазначених матеріалів та інформу-

вання персоналу про наслідки перевірок; 

- моніторинг морально-психологічного стану в органах і підрозділах внутріш-

ніх справ, визначення кола осіб, схильних до скоєння правопорушень; 

-  проведення цільових (за окремими напрямками службової діяльності), ком-

плексних оперативно-розшукових та інших заходів в органах і підрозділах внутрішніх 

справ; 

- підвищення професійної підготовки особового складу, використання у вихо-

вній роботі матеріалів про розгляд фактів правопорушень, допущених працівниками, їх 

негативні наслідки та детальне опрацювання цих прикладів у системі службової підгото-

вки; 

- оголошення вироків чи рішень судів щодо притягнення працівників органів 

внутрішніх справ до кримінальної відповідальності [6]. 

Що стосується заходів індивідуальної профілактики, то вони здійснюються 

шляхом: 

- морально-психологічного впливу на окремого працівника чи службовця з 

метою забезпечення свідомого дотримання ним правомірної поведінки, проведення 

роз’яснювальної роботи щодо допущення помилок і порушень у службовій діяльності; 

- формування у працівника чи службовця відмови від намірів учинити злочин-
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не, корупційне або інше протиправне діяння; 

- діяльності керівників і посадових осіб органів і підрозділів внутрішніх справ, 

спрямованої на забезпечення індивідуального підходу до створення належних умов про-

ходження служби особовим складом та його виховання; 

- отримання працівником належного освітнього рівня відповідно до фаху та 

забезпечення його самореалізації під час проходження служби [7]. 

На відміну від Національної поліції України в Державній прикордонній службі 

України на сьогодні діє Інструкція про порядок забезпечення підрозділами управління 

внутрішньої та власної безпеки профілактики правопорушень у сфері службової діяль-

ності військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України, яка 

визначає завдання, принципи, види, форми та методи профілактики, структурні підроз-

діли та посадових осіб, уповноважених на забезпечення профілактики правопорушень у 

Державній прикордонній службі України [8]. 

Не менше значимим нормативно-правовим актом серед усіх вище перелічених є 

Постанова КМУ від 4 вересня 2013 року «Питання запобігання та виявлення корупції», 

яка містить Типове положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобіган-

ня та виявлення корупції. Зазначена постанова чинна на сьогодні, а тому містить завдан-

ня, повноваження та функціонал органів, уповноважених на протидію корупції як одно-

го зі стратегічних напрямків розвитку держави [9]. 

Корупція набуває транснаціонального статусу, а тому європейська спільнота ро-

зробила і прийняла багато нормативно-правових актів, у яких прямо зазначено заборону 

корупційних діянь державних службовців, зокрема працівників Національної поліції 

України. На теперішній час основними правовими актами загального характеру, що ре-

гулюють питання міжнародного співробітництва у сфері запобігання і протидії корупції 

є: Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 року; Де-

кларація Організації Об’єднаних Націй про боротьбу з корупцією і хабарництвом у між-

народних комерційних операціях від 16 грудня 1996 року; Кримінальна конвенція Ради 

Європи про боротьбу з корупцією (ETS 173) від 27 січня 1999 року; Додатковий прото-

кол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією (ETS 191) від 15 травня 2003 

року; Цивільна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією вiд 4 листопада 1999 

року; Угода про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO) від 05 трав-

ня 1998 року; Статут Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO) від 5 травня 1998 

року; Резолюція № R (97) 24 Комітету міністрів Ради Європи «Про двадцять принципів 

боротьби з корупцією» від 06 листопада 1997 року [10]. 

У Декларації про поліцію, прийнятій Парламентською асамблеєю Ради Європи 

1979 р. (резолюція № 690), викладено правила проходження державної служби в поліції. 

Серед них окреслені й етичні положення, яких мають дотримуватися працівники полі-

цейських відомств різних країн, зокрема: поліцейський повинен діяти чесно, неупере-

джено і з почуттям особистої гідності, утримуватись від будь-яких корупційних дій та 

рішуче протидіяти ним [10]. 

Більш конкретні заходи щодо протидії корупції в органах поліції зазначені у 

«Загальних стандартах боротьби з корупцією в поліцейських підрозділах і службах», 

прийнятих на 71-й сесії Генеральної асамблеї Інтерполу (2002 рік, Камерун). Стандарти 

спрямовані на забезпечення чесності, непідкупності та етичної поведінки працівників 

поліції при виконанні ними функцій з охорони правопорядку, сприяння розробленню в 

кожній країні-члені Інтерполу заходів, необхідних для попередження, виявлення, пока-

рання та викорінення корупції у поліції, а також притягнення корумпованих працівників 

поліції до відповідальності [10]. 

Висновки. Отже, профілактика корупції в органах поліції є обов’язковою діяль-

ністю центрального органу виконавчої влади. Саме для цього створено безліч норматив-

но-правових актів, які регламентують цю діяльність як на міжнародному, так і держав-

ному рівнях. Переважно нормативні документи стосуються механізму юридичної 

відповідальності будь-якої форми за правопорушення, пов’язане з корупцією. Незважа-

ючи на це, такий широкий загал нормативно-правової бази потребує кореляції із міжна-

родними нормами, відповідності та універсальності правових приписів, визнаних світо-

вою спільнотою. Дана концепція черговий раз підтверджує необхідність правової 

впорядкованості для міжнародного співробітництва. Це не виняток для питання профі-

лактики корупції в органах поліції. 
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SUMMARY 

Bereznyak V. S. Peculiarities of regulatory support of corruption prevention in police 

bodies. Prevention is one way to combat corruption in the law enforcement system. It is expressed in 

several forms and is used to prevent corruption-related offenses. The purpose of preventive measures is to 

educate the anti-corruption orientation of the National Police officers, as well as to increase their regula-

tory awareness on the subject. 

The author has paid attention to the fact that an important step in the prevention of corruption in 

the police is the legal regulation of this activity. The normative legal acts of the Ministry of Internal 

Affairs of Ukraine, including interagency on the prevention of corruption in police bodies, were analyzed. 

It is established that today there are no measures in the legal documents aimed specifically at 

comprehensive preventive work on corruption by a police officer. 

International normative documents, such as the Declaration on Police, adopted by the 

Parliamentary Assembly of the Council of Europe in 1979 (resolution No. 690) and "Common standards 

for the fight against corruption in police units and services", adopted at the 71st session The Interpol 

General Assembly (2002, Cameroon), which sets out the basic standards and rules for the ethical conduct 

of police officers. 

It has been stated that the prevention of corruption in the police is a mandatory activity of the 

central executive body. For this purpose, many legal acts have been created, which regulate this activity at 

both international and national levels. Preferably, the regulatory documents concern the mechanism of 

legal liability of any form for corruption offenses. Despite this, such a wide range of legal frameworks 

need correlation with international norms, compliance and universality of legal regulations recognized by 

the international community. This concept once again confirms the need for legal ordering for 

international cooperation. 

Keywords: corruption, prevention, regulatory support, police bodies. 
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ДИНАМІКА ЗЛОЧИНІВ, СКОЄНИХ У 1960–2018 РОКАХ  

ІЗ РОЗРАХУНКУ НА 10 ТИСЯЧ НАСЕЛЕННЯ  

 
 

 

Дослідження виконано на основі статистичної інформації Міністерства внутрішніх справ 

України, яка відображає рівень злочинів, скоєних у 1960–2018 роках із розрахунку на 10 тис.  на-

селення. Основну увагу зосереджено на динаміці зареєстрованих злочинів у цей період. Матеріали 

можуть бути корисними для посадових і службових осіб державних органів, органів місцевого 

самоврядування, громадських активістів, журналістів, науковців тощо, які займаються проблема-

ми правової статистики. Дослідження ґрунтується на офіційній статистиці органів внутрішніх 

справ України 1960–2018 років. Матеріали доповнено первинними статистичними даними. 

Ключові слова: рівень злочинності, коефіцієнт злочинів, абсолютні показники, динаміка, 

населення. 

 

Постановка проблеми.  Незалежно від типу держави злочинність була, є і буде. 

Злочинність в цілому вивчається за допомогою аналізу кількості злочинів та кількості 

засуджених. Загалом криміногенна ситуація в Україні в період 1960–2018 років характе-

ризується стабільною тенденцією до збільшення кількості зареєстрованих злочинів. Од-

нак ця тенденція була нерівномірною і в окремі роки відбувалося зменшення рівня зло-

чинності. Загальний стан злочинності можна прослідкувати за таблицями, якими 

доповнено подані матеріали. 

Мета статті полягає у тому, щоб дослідити, оцінити та оприлюднити статистичні 

дані, які відображають динаміку злочинів, вчинених в Україні на 10 тис. населення у 

період 1960–2018 років.  
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Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Елементами 

наукової новизни цього дослідження є інформаційна база, оскільки робота ґрунтується на 

результатах звітних даних Міністерства внутрішніх справ України. Запропонована інформа-

ція охоплює спектр питань щодо злочинів, скоєних в Україні на 10  тис. населення за роками. 

Матеріали можуть бути корисними у науково-дослідній сфері, у навчальному процесі тощо. 
 

 
 

Виклад основного матеріалу. Як зазначено в Конституції України, людина, її жит-

тя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в нашій країні найви-

щою соціальною цінністю, а утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 

обов’язком держави. Оскільки саме держава має гарантувати кожному з нас захист від 

злочинних посягань, виникає потреба дослідити рівень злочинності в країні, а також стан 

протидії їй з боку правоохоронних органів, які діють від імені держави та повинні захища-

ти громадян. Однак незалежно від типу держави злочинність була, є і буде. Злочинність в 

цілому вивчається за допомогою аналізу кількості злочинів та кількості засуджених. Зло-

чинність характеризують кількісні та якісні показники. Якісні показники доцільно викори-

стовувати лише під час аналізу стану злочинності та її динаміки в межах одного регіону, 

оскільки вони є однобічними, тобто враховують географічні й часові межі, однак не вра-

ховують чисельності населення регіону. Для усунення цього недоліку та уможливлення 

співвіднесення абсолютних показників із чисельністю населення регіону для кількісної 

характеристики стану злочинності застосовують відносні показники – коефіцієнти (індек-

си) інтенсивності злочинності й злочинної активності населення.  
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Коефіцієнт (індекс) інтенсивності злочинності – це кількість зареєстрованих зло-

чинів на 10 тис. або 100 тис. населення регіону, яке досягло віку кримінальної відповіда-

льності. 

Розглянемо рівень злочинів, скоєних на 10 тис. населення у період 1960–1965 ро-

ків. Статистика свідчить, що в цей період коефіцієнт інтенсивності злочинів у середньо-

му дорівнював 29,9 % (найбільший – 35,5 % у 1961 році, найменший – 24,5 % у 1965 

році). У 1966–1970 роках середній рівень таких злочинів склав 26,9 % (найбільший – 

28,6 у 1970 році, найменший – 25,5% у 1967 році). 

 

 
 

Порівняно з попереднім у наступний період (1971–1975 роки) зростає до 28,5 % 

середнє значення коефіцієнту інтенсивності злочинів, скоєних на 10 тис. населення 

(найбільший у 1974–1975 роках – 29,7 %, найменший у 1973 році – 26,6 %).  

Зростання середнього значення коефіцієнта спостерігається й надалі. У 1976–1980 

роках (33,1 %), найбільший у 1980 році (39,5 %), найменший у 1977 році  (28,7 %); у 

1981–1985 роках (45,1 %), у 1986–1990 роках (55,2 %), у 1990–1995 роках (100 %).  
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Беручи до уваги результати вивчення нами статистики з цих питань, слід відміти-

ти, що пік зростання середнього коефіцієнта інтенсивності злочинів, скоєних на 10 тис. 

населення, припадає на період 1995–2000 років та становить 115 % (найбільший у 1996 

році – 120,8, найменший у 2000 році – 110,9 %). 

На початку 2000-х спостерігається зниження середнього коефіцієнта інтенсивнос-

ті злочинності на десять тисяч населення до 104,1 %, а в період 2006–2010 років до 92 %.  

У 2011–2015 роках середній коефіцієнт знову збільшується до 117,8 % (найбіль-

ший у 2015 році – 132  %, найменший у 2012 році – 97,4 %). Цей показник не може бути 

об’єктивним, оскільки дані отримані за неповний рік.  
 

 
 

У 2016–2018 роках середній рівень злочинності на десять тисяч населення стано-

вить 125,8 %, однак при збільшенні середнього показника за ці три роки спостерігається 

зменшення його рівня в останній рік. У 2018 році цей рівень становив 115,3 %. 

Як бачимо, середній коефіцієнт зареєстрованих злочинів на 10 тис. населення був 

найнижчим у 1960–1970 роках, із кожним роком поступово підвищувався, досягнувши 

свого піку в другій половині 1990-х. На початку 2000-х середній коефіцієнт зареєстрова-

них злочинів на 10 тис. населення поступово знижувався. Після 2010 і аж до 2017 року 

відновилася тенденція до його зростання. У 2018 році коефіцієнт інтенсивності зареєст-

рованих злочинів на 10 тис. населення дещо знизився. Слід зауважити, що рівень тяжких 

злочинів, скоєних на 10 тис. населення, обліковувався з 1980 року. 
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Середній рівень тяжких злочинів, скоєних на 10 тис. населення, в період 1980–

1985 років становив 7,8 % (найбільший у 1983 році – 8,5 %, найменший у 1985 році – 7,3 

%). У 1986–1990 роках він зменшився до 7,6 % (найбільший у 1990 році – 10,1 %, най-

менший у 1987 році – 6,1 %).  

Статистика свідчить, що у 1991–1995 роках різко, до 30,8 %, зростає рівень тяж-

ких злочинів: найменший показник зареєстровано у 1991 році – 10,6 %, найбільший у 

1995 році – 51,7 %. 

 

 
 

При цьому середній рівень тяжких злочинів у 1996–2000 роках і надалі продовжує 

підвищуватися та становить 43,2 % (найбільший у 1996 році – 47,7 %, найменший у 1999 

році – 40,8 %).  

На початку 2000-х середній рівень зареєстрованих тяжких злочинів зменшується 

до 41,5 % у 2001–2005 роках та до 34,1 % у 2006–2010 роках. Із 2011 року відбувається 

підвищення рівня зареєстрованих тяжких злочинів у середньому до 90,5 % (найбільше їх 

зареєстровано у 2015 році).  

Отже, порівнюючи середній коефіцієнт інтенсивності зареєстрованих тяжких зло-

чинів із середнім коефіцієнтом інтенсивності злочинності спостерігаємо певну законо-

мірність: при поступовому зростанні коефіцієнта загальної злочинності збільшується і 

коефіцієнт тяжких злочинів, при зменшенні він відповідно зменшується. 

Окремо розглянемо рівень злочинів, скоєних на 10 тис. населення за напрямком 

діяльності карного розшуку. Починаючи з 1960 до 1965 рік середній коефіцієнт інтенси-

вності злочинів, скоєних на 10 тис. населення за напрямком діяльності карного розшуку 

становив 16,8 % (найбільший у 1960 році – 19,4 %, найменший у 1964 році – 13,7 %).  

І кожний наступний період характеризується поступовим збільшенням середнього 

коефіцієнта злочинів, скоєних на 10 тис. населення. Наприклад, у 1966–1970 роках він 

сягнув 16,7 % (найбільший у 1970 році  – 17,5 %, найменший у 1967 році – 15,9 %), у 

1971–1975 роках – 17,7 % (найбільший у 1974 році  – 19,9 %, найменший у 1973 році – 

16,0 %), у 1976–1980 роках – 20,8 % (найбільший у 1980 році  – 24,8 %, найменший у 

1977 році – 18,0 %), у 1981–1985 роках – 27,6 % (найбільший у 1983 році – 29,1 %, най-

менший у 1982 році – 25,8 %), у 1986–1990 роках – 37,3 % (найбільший у  1990 році – 

55,2 %, найменший у 1986 році – 26,0 %).  

У 1990 роках майже у два рази збільшується середній коефіцієнт інтенсивності 

злочинів, скоєних на 10 тис. населення.  

У 1991–1995 роках він сягнув позначки 84,2 % (найбільший у 1995 році – 102,7 %, 

найменший у 1992 році  – 76,1 %), у 1996–2000 роках збільшився до 91,7 % (найбільший 

у 1996 році – 98 %, найменше у 1999 році – 87,9 %). Продовжується збільшення серед-

нього рівня й на початку 2000-х (до 103 %). Після 2004 року облік рівня злочинів, скоє-

них на 10 тис. населення, за напрямком діяльності карного розшуку не обліковувався. 
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Висновки. Виконане  дослідження, яке базується на результатах вивчення звітних 

даних Міністерства внутрішніх справ України та відображає рівень злочинів, скоєних у 

1960–2018 роках із розрахунку на 10 тис. населення, дозволяє робити висновки щодо 

діяльності його окремих служб та підрозділів стосовно розкриття злочинів тощо у цей 

період і будуть корисними під час прогнозування динаміки злочинності та розроблення 

науково обґрунтованих заходів щодо попередження таких видів злочинів. 
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SUMMARY 

Kirilenko F. O. Dynamics of crimes committed in 1960–2018 per 10,000 population. 

Regardless of the type of state, crime was, is, and will be. Crime is generally explored by analyzing the 

number of crimes and the number of convicts. In general, the criminal situation in Ukraine in the period 

1960-2018 is characterized by a stable tendency to increase the number of reported crimes. However, this 

trend was not uniform and in some years there was a decrease in crime rates. The overall crime rate can 

be traced to the tables that supplemented the submissions. 

This study was prepared based on statistics from the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, 

which reflects the level of crimes committed in 1960–2018 with a population of ten thousand. The focus 

is on the dynamics of reported crimes during this period. 

The purpose of the article is to investigate, evaluate and publish statistics that show the dynamics 

of crimes perpetrated in Ukraine by ten thousand people in the 1960-2018 period. 

Elements of the scientific novelty of this study are the information base, as the work is based on 

the results of the reporting data of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. The information provided 

covers a range of issues pertaining to crimes perpetrated in Ukraine by ten thousand people per year. 

The materials can be useful for officials and officials of state bodies, local self-government 

bodies, public activists, journalists, scientists, etc., who deal with the problems of legal statistics, as well 

as in the research sphere, in the educational process, etc. The study is based on the official statistics of the 

Interior Ministry of Ukraine 1960-2018. Materials are supplemented by primary statistics. 

The study, which is based on the results of the study of the reporting data of the Ministry of 

Internal Affairs of Ukraine and reflects the level of crimes committed in 19602018 with the rate per ten 

thousand population, allows to judge the work of its individual services and units for crime detection, etc. 

during this period and will useful in predicting the dynamics of crime and developing evidence-based 

measures to prevent these types of crime. 

Keywords: crime rate, crime factor, absolute indicators, dynamics, population. 
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РОЗБОЇ, ВЧИНЕНІ В УКРАЇНІ У 1960-2018 РОКАХ 

 
У матеріалах досліджено статистичні дані органів внутрішніх справ щодо розбоїв, вчине-

них в Україні у 1960–2018 роках. Особливу увагу приділено структурі злочинності по регіонах, 

зокрема специфіці відмінностей в її рівні та структурі між різними історичними регіонами Украї-

ни. Це дослідження підготовлено та ґрунтується на офіційній статистиці органів внутрішніх справ. 

Матеріали можуть бути корисними для посадових і службових осіб державних органів, органів 

місцевого самоврядування, громадських активістів, журналістів, науковців тощо, які займаються 

проблемами правової статистики. Матеріали доповнено первинними статистичними даними. 

Ключові слова: розбій, порівняльно-правове дослідження, власність, чуже майно, потерпі-

лий, напад, насильство, погроза, зброя. 

 

Постановка проблеми. Кримінально-правова охорона прав і свобод людини на-

буває особливого значення під час розслідування насильницько-майнових злочинів, до 

яких належать і розбої. Серед різних форм злочинних посягань на охоронювані криміна-

льним законом блага, цінності та інші сфери життєдіяльності людей розбій є одним із 

найнебезпечніших злочинів.  

Суспільна небезпека цього злочину полягає у заволодінні чужим майном шляхом 

застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, 

або з погрозою застосування такого насильства. Тому існує нагальна потреба в дослі-

дженні цього виду правопорушення. Крім того, необхідність здійснення аналізу статис-

тичних показників Міністерства внутрішніх справ України, які відображають динаміку 

розбоїв, вчинених у 1960–2018 роках, зумовлена потребою висвітлення та оцінювання 

такої інформації. Загальний стан розбоїв, вчинених в Україні у цей період, можна про-

слідкувати за таблицями, якими доповнено подані матеріали. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Над тео-

ретичними та практичними проблемами боротьби з корисливо-насильницькою злочин-

ністю, складовою частиною якої є і розбої, працювало багато вчених. Особливо слід під-

креслити внесок у розробку цієї проблеми таких криміналістів і кримінологів, як: 

Антоняна Ю. М., Борисова В. І.,  Голіни В. В., Даньшина І. М., Долгової А. І., Закалюка 

А. П., Зеленецького В. С., Зелінського А. Ф., Коржанського М. Й., Костенка О. М., Куз-

нецової Н. Ф., Лановенка І. П.,  Лихолоба В. Г., Побегайла Е. Ф., Тулякова В. О., Турке-

вич І. К. та інших, які значною мірою сприяли становленню та розвитку теорії та прак-

тики протидії цим дуже небезпечним проявам злочинної поведінки. Однак, незважаючи 

на низку розробок, у працях науковців не враховано дані офіційної звітності, яка відо-

бражає динаміку злочинів, пов’язаних з розбоями, вчиненими у період 1960–2018 років. 

Зазначені обставини зумовили актуальність обраної теми та визначили необхід-

ність її дослідження. Під час аналізу було опрацьовано праці низки вчених у галузі кри-

мінального права та кримінології, як-от: Батиргареєвої В. С., Даньшина І. М., Голіни В. 

В., Валуйської М. Ю. та інших. 

Метою цієї статті є огляд, аналіз та оприлюднення статистичних даних, які відо-

бражають результати діяльності органів внутрішніх справ щодо виявлення та розкриття 
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розбоїв, вчинених в Україні у 1960–2018 роках. 

Елементами наукової новизни статті є інформаційна база дослідження, оскільки 

робота базується на результатах вивчення звітних даних Міністерства внутрішніх справ 

України за 1960–2018 роки. Запропонована інформація охоплює спектр питань щодо 

злочинів, пов’язаних із розбоями, скоєними як по Україні в цілому, так і в розрізі райо-

нів. Матеріали можуть бути корисними у науково-дослідній сфері, у навчальному про-

цесі тощо. 

Виклад основного матеріалу. Згідно з теорією природного права природними й 

невідчужуваними правами людини є такі, як право на свободу, рівність, власність. Укра-

їнська держава йде шляхом сприйняття кращих традицій світової філософської та право-

вої думки. Ст. 3 Конституції України говорить про те, що людина, її життя і здоров’я, 

честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю. Крім того, втручання у сферу відносин власності людини, за винятком деяких 

випадків, є правопорушенням або навіть злочином. Ст. 41 Конституції з цього приводу 

проголошує, що ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності [6, c. 1]. 

Розбій належить до одного з найбільш небезпечних злочинів, який посягає на два 

об’єкти: право власності й особу (її здоров’я і життя). Предметом злочину є чуже майно. 

Розбій – напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпе-

чним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування та-

кого насильства. Родовим та безпосереднім об’єктом злочину є врегульовані законом 

суспільні відносини власності. Додатковими необхідними безпосередніми об’єктами 

злочину є життя, здоров’я, психічна або фізична недоторканність людини.  

 

 
 

Суб’єктом розбою є осудна особа, яка досягла 14-річного віку. Суб’єктивна сто-

рона злочину характеризується прямим умислом та корисливим мотивом. Обов’язковою 

ознакою суб’єктивної сторони розбою є мета, з якою здійснюється напад, а саме заволо-

діння чужим майном. 

Під нападом у складі розбою слід розуміти раптову, несподівану для потерпілого, 

короткочасну, агресивну, насильницьку дію, спрямовану на протиправне заволодіння 

чужим майном. Напад може бути як відкритим, так і таємним (наприклад, нанесення 

удару потерпілому з-за спини). За цією ознакою розбій відрізняється, з одного боку, від 

крадіжки, з іншого – від грабежу. 

Кваліфікованими видами розбою є розбій: 1) вчинений за попередньою змовою 

групою осіб; 2) особою, яка раніше вчинила розбій або бандитизм (ч. 2 ст. 187); 3) орга-

нізованою групою (ч. 4 ст. 187); 4) поєднаний з проникненням у житло, інше приміщен-

ня чи сховище (ч. 3 ст. 187 на заволодіння майном у великих чи особливо великих роз-

мірах (ч. 4 ст. 187) [4]. Розбій карається позбавленням волі на строк від трьох до семи 

років. Розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб або особою, яка раніше 
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вчинила розбій або бандитизм, карається позбавленням волі на строк від семи до десяти 

років із конфіскацією майна. Розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше примі-

щення чи сховище, карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років із 

конфіскацією майна. Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо 

великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням 

тяжких тілесних ушкоджень, карається позбавленням волі на строк від восьми до 

п’ятнадцяти років із конфіскацією майна. 

Аналіз статистичних даних за 1960–2018 роки дозволяє порівняти стан рівня ро-

збоїв, вчинених в Україні в радянський період та в часи її незалежності. 

У 1961 році зареєстровано 1 421 розбій, що становить 0,9 % до всіх злочинів. У 

наступні два роки їх кількість скорочується до 605 (0, 5%). У 1964 році кількість розбоїв 

збільшується до 707 і ця тенденція зберігається аж до 1968 року (941). Їх питома вага за 

цей проміжок часу відповідно збільшується з 0,6 % до 0,8 %, а до злочинів за напрямка-

ми діяльності карного розшуку, навпаки, зменшується з 1,2 % до 1,1 %. Наприкінці 

1960-х кількість зареєстрованих розбоїв знижується до 902, що становить 0,7 % до всіх 

злочинів та 1,1 % до злочинів за напрямком діяльності карного розшуку. Найбільше не-

розкритих злочинів фіксується на початку 1960-х – 72, найменше в середині цього пері-

оду – 15. Із числа розкритих злочинів неповнолітніми або за їх співучасті вчинено 2 545 

розбоїв, особами у стані сп’яніння – 1 788, групою осіб – 1 747, особами, які раніше вчи-

няли злочини – 1 332. 

Максимальну кількість розбоїв зареєстровано у Донецькій (1 346), Дніпропетров-

ській (894), Луганській (917), Харківській (512), Одеській (482) та Запорізькій (417) об-

ластях. Майже вдвічі збільшується кількість зареєстрованих грабежів і в 1970-х (з 845 до 

1 943). Їх питома вага зростає від 0,6 % до 1,1 %, а до злочинів за напрямком діяльності 

карного розшуку з 1,1 % до 1,7 %. Кількість нерозкритих розбоїв на початку періоду 

становить 31, а в його кінці зростає до 259. 

За даними статистики, більшість розбоїв у цей період було вчинено особами в 

стані сп’яніння (7163), групою осіб (5 729), особами, які раніше вчиняли злочини (3 756), 

неповнолітніми або за їх співучасті (3 569). 

 

 
 

Лідерами за кількістю скоєних розбоїв залишаються Донецька (2 263), Дніпропет-

ровська (1 085), Луганська (1 058), Харківська (986), Одеська (824), Запорізька (504) об-

ласті та місто Київ (683). 

У першій половині 1980-х спостерігається тенденція до зменшення кількості роз-

боїв (з 1 731 у 1981 році до 1 035 у 1986 році відповідно). Їх питома вага зменшується з 

0,8 % до 0,4 %, а питома вага до злочинів за напрямком діяльності карного розшуку – з 

1,3 % до 0,8 %. У другій половині 1980-х  відновлюється тенденція до збільшення кіль-

кості зареєстрованих розбоїв з 1 266 у 1987 році до 3 099 у 1990 році. Питома вага розбо-
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їв до всіх злочинів збільшується із 0,5 % до 0,8 %, до злочинів за напрямком діяльності 

карного розшуку – з 0,9 % до 1,1 %. Кількість нерозкритих злочинів за цей період збіль-

шується із 132 на початку 1980-х  до 838 наприкінці. 

Найбільше розбійних нападів учинено особами в стані сп’яніння – 7 508, дещо 

менше групою осіб – 6 797 та особами, які раніше вчиняли злочини – 6 652. Найменше 

розбоїв вчинено неповнолітніми особами або за їх співучасті (3 003).  

Максимальну кількість розбоїв зареєстровано в Донецькій (3217), Дніпропетров-

ській (2 163), Харківській (1 274), Одеській (1 595), Луганській (965) областях, у місті 

Києві (1 164) та АР Крим (956). 

Порівняно з попереднім десятиліттям у 1990-ті, зростає кількість розбоїв в декі-

лька разів. Наприклад, у 1991 році їх кількість становить 2 976, а в 2000 році вже 5 636. 

Питома вага розбоїв до всіх злочинів коливається на рівні 0,8–1 %, до злочинів за на-

прямком діяльності карного розшуку – на рівні 1–1,3 %. Найменшу кількість нерозкри-

тих злочинів зафіксовано на початку періоду (726) та наприкінці (783). Максимальна 

кількість нерозкритих злочинів (2 176) припадає на 1994 рік. Із числа розкритих біль-

шість розбоїв вчинено групою осіб (19 624), особами в стані сп’яніння (15 146), особами, 

які раніше вчиняли злочини (14 287) та неповнолітніми особами або за їх участю (7 554). 

Першість за кількістю розбоїв займають Донецька (6 576), Дніпропетровська (5 558), 

Одеська (4 087), Харківська (3 425), Луганська (3 404) області та місто Київ (4 024).  

 

 
 

За даними статистики, в період 2001–2010 років майже вдвічі зменшується кількість 

розбоїв: із 2001 до 2004 рік від 5 674 (1,1 % до всіх злочинів) до 5 538 (1,1 %) та з 2006 до 

2010 рік із 6 465 (1,5 %) до 4 029 (0,8 %). У середині періоду (2005 рік) зареєстровано збі-

льшення кількості розбоїв до 6 708. Кількість нерозкритих злочинів на початку періоду 

становить 445, у 2005 році зростає до 1 619, а в кінці періоду зменшується до 897. 

Найбільшу кількість розбоїв у цей період учинено групою осіб (19 012), дещо ме-

нше – особами, які раніше вчиняли злочини (16 921), особами в стані сп’яніння (16 749) 

та неповнолітніми або за їх співучасті (7 446). 

Лідерами за кількістю скоєних розбоїв залишаються Донецька (11 254), Дніпропе-

тровська (4 427), Запорізька (3 079), Одеська (2 986), Луганська (2 879), області, АР 

Крим (2 322) та місто Київ (3 100). 

У 2011–2013 роках продовжує зменшуватися кількість зареєстрованих випадків 

розбоїв із 3715 (0,7 %) до 2856 (0, 5%) відповідно. У 2014 році збільшується на 0,7 % 

кількість зареєстрованих розбоїв (3 895). Різкий спалах розбійних нападів протягом 2014 

року був зумовлений переважно системною соціально-економічною кризою, зубожінням 

населення, масовим безробіттям та наявністю в користуванні громадян критичної маси 

вогнепальної зброї. 

За чотири роки збільшується кількість нерозкритих розбоїв. Мінімальне значення 
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зафіксовано у 2012 році (850), максимальне у 2014 році (2 453). Серед розкритих за ці 

роки більшість розбоїв було скоєно особами, які раніше вчиняли злочини (5 517), особа-

ми в стані сп’яніння (3 441), групою осіб (2975), неповнолітніми або за їх співучасті 

(777). При цьому найбільше розбійних нападів зареєстровано у Донецькій (2 354), Лу-

ганській (1 145), Одеській (946) та Дніпропетровській (876) областях, а також у місті 

Києві (1 154). 

У 2015 році кількість розбоїв знизилася до відмітки 3 556 (0,6 %), проте у 2016 

році їх кількість різко зростає до 3 904 (0,7 %). У 2017–2018 роках кількість розбоїв зно-

ву зменшується (з 3 006 до 2 263). Відповідно зменшується із 0,6 % до 0,5 % їх питома 

вага до всіх зареєстрованих злочинів. Найбільшу кількість нерозкритих злочинів у цей 

період зафіксовано у 2016 році (2 382), найменшу – у 2018 році (1077). 

Із числа розкритих розбоїв переважну більшість було вчинено особами, які раніше 

вчиняли злочини (2 902), групою осіб (1 686), особами в стані сп’яніння (1 065), непов-

нолітніми або за їх співучасті (419). У цей період найбільше розбоїв було скоєно в місті 

Києві (1 874), Одеській (1 679), Дніпропетровській (1 119), Харківській (1 117) та Запорі-

зькій (798) областях. 

 

 
 

Зменшення кількості зареєстрованих злочинів за цей період було спричинене оку-

пацією частини Донецької і Луганської областей та АР Крим, які свого часу (до лютого–

березня 2014 року) були дуже криміналізовані та посідали перші місця за рейтингами 

небезпечності в країні. 

Статистичні дані свідчать, що серед притягнутих до кримінальної відповідальнос-

ті в радянський період за своїми соціально-демографічними ознаками 40 % засуджених 

за вчинення розбійних нападів 24 613 досягли 18–24 років, а за роки незалежності Укра-

їни їх кількість становить 55 364 (45 %). Наступними є особи у віці від 14 до 17 років. Їх 

частка в радянські роки становила 26 % (15 928), у роки незалежності України – 14 % 

(16 948). Частка осіб, які вчинили розбійний напад у віці 25–28 років, у радянський пері-

од становить 19 % (11 715) та 15 % (18 130) у роки незалежності України. Ще однією 

категорією є особи, які скоїли розбійний напад у віці 29–59 років. Їх частка в радянський 

період становить 15 % (9 162), а в роки незалежності України – 26 %. Менше ніж 1 % 

становлять особи, які вчинили розбійний напад у віці старше 60 років. 

У радянські роки найбільшу кількість розбійних нападів було скоєно учнями 

професійно-технічних училищ (4 527), учнями середніх навчальних закладів (2 034), уч-

нями вищих навчальних закладів (1 290). За роки незалежної України більшість грабежів 

учинено учнями професійно-технічних училищ (3 238), учнями середніх навчальних 

закладів (3 143) та вищих навчальних закладів (1 513).  

За своїм соціальним становищем і родом занять переважну більшість розбійних 

нападів було скоєно робітниками (з 2001 року працюючі за наймом). На початку 1960-х 
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спостерігається зменшення кількості робітників, які скоїли розбійні напади. У 1961 році 

їх кількість становила 1 026 та поступово знизилася до 439 у 1963 році, однак вже з 1964 

року їх кількість зростає з 597 до 1 534 осіб наприкінці 1970-х.  

З початку 1980-х і аж до 1987 року відбувається зменшення кількості розбійних 

нападів, вчинених робітниками (від 1 484 до 696 відповідно). З початку 1988 року їх кі-

лькість знову зростає (744 на початку періоду та 1118 в кінці). 

І вже з 1991 року значно зменшується кількість розбійних нападів, скоєних робіт-

никами (961). Ця тенденція продовжується й у 2001–2012 роках (з 413 до 134 відповід-

но). Із 2013 року у статистичній звітності МВС відсутня інформація про таку катего-

рію осіб, як робітники. 

Статистика свідчить, що однією із категорій осіб, які учинили розбійні напади, є 

працездатні особи, які не працювали і не навчалися. На початку 1960-х їх кількість зме-

ншується з 482 у 1961 році до 200 у 1963 році, однак вже з 1964 року зростає кількість 

працездатних непрацюючих осіб, які вчинили розбій (від 257 у 1964 р. до 393 у 1969 р. 

та від 496 у 1971 р. до 1 186 у 1979 р.). 

А вже у 1980-і знову відбувається зменшення їх кількості (з 1192 до 701 у 1987 р.).  

 

 
 

З кінця 1980-х і аж до 1990-х відновлюється тенденція до збільшення кількості та-

ких осіб (з 858 до 1 362). Кількість працездатних осіб, які не працювали і не навчалися та 

вчинили розбійні напади, збільшується майже у три рази (з 1 600 до 4 627). Статистика 

свідчить про зменшення їх кількості з 4 713 до 3 279 у 2001–2010 роки та з 2 701 до 1 

100 у 2011–2014 роки.  

Ще одну категорію осіб, які скоїли розбійні напади, за ознаками свого соціально-

го становища й роду занять становлять колгоспники. Із 2001 року працівники сільського 

господарства. У 1960-х найбільшу кількість колгоспників, які вчинили розбійні напади, 

зареєстровано в 1961 році (90), найменшу – у 1965 році (33). Наприкінці періоду їх кіль-

кість становила 55 осіб. 

У 1970-х та в першій половині 1980-х збільшується з 54 до 149 та з 146 до 169 ві-

дповідно кількість розбійних нападів, скоєних колгоспниками. 

Збільшення кількості таких випадків продовжується і в першій половині 1990-х, 

сягнувши максимального значення у 1993 році (142), мінімального у 1992 році (110). У 

другій половині 1990-х їх кількість поступово зменшується: із 86 у 1996 році до 24 у 

2000 році.  

Тенденція до зменшення кількості розбоїв, скоєних колгоспниками, зберігається і 

в 2001–2010 роки. Їх кількість зменшилася до 22 у 2001 році, а в 2009 році статистика 

демонструє нульовий показник. Із 2013 року у статистичній звітності МВС відсутня 

інформація про таку категорію осіб, як працівники сільського господарства. 

За ознаками соціального становища й роду занять найменшу категорію осіб, які 
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вчинили розбійні напади, становлять службовці. У 1961 році кількість службовців, які 

вчинили розбійні напади, становила 90 осіб. До 6 зменшилася їх кількість у 1962 році. 

Починаючи з 1962 року до 1966 року кількість службовців збільшується від 8 до 24 від-

повідно. Наприкінці 1960-х їх кількість знову зменшується і в кінці періоду становить 8 

осіб. 

Тенденція до збільшення кількості розбійних нападів, скоєних службовцями, спо-

стерігається у 1970-х, однак у 1980-х збільшується їх кількість на 36 %. Проте, здійсни-

вши аналіз даних за цей період, можна стверджувати, що кількість таких осіб за цей пе-

ріод зменшилася: якщо на початку періоду було зареєстровано 82 особи, то в кінці – 34. 

Тенденція до збільшення кількості службовців, які вчинили розбійні напади, про-

довжується у 1990-х. Максимальне значення зареєстровано у 1996 році (159), мінімальне 

– у 1991 році (41). 

За даними статистики, в 2001–2011 роках зменшується з 69 до 0 кількість розбій-

них нападів, учинених службовцями, у 2012 році було зареєстровано 2 таких випадки, а 

з 2013 року – 0. 

Серед осіб, які скоїли розбійні напади, окремо слід виділити осіб, які раніше вчи-

няли злочини. У 1960-х спостерігається зниження їх кількості: з 412 на початку періоду 

до 200 в кінці, а з 1963 до 1970 року відбувається їх збільшення від 210 до 399 відповід-

но. Тенденція до збільшення кількості таких осіб продовжується і в 1970-х: на початку 

періоду становить 502, а в кінці збільшується вдвічі (1 212). 

Порівняно з минулим періодом у 1980-х збільшується кількість таких осіб: мак-

симальне значення зареєстровано у 1990 році (1 453), мінімальне – у 1987 році (784). 

Збільшення розбійних нападів, скоєних особами, які раніше вчиняли злочини, 

продовжується з 1990-х (з 1 299 до 1 503 відповідно) до 2001–2010 років. За цей час кі-

лькість таких осіб збільшується від 1 373 до 1 827. 

За даними статистики, у 2011–2014 роках зменшується із 2 449 до 781 кількість 

розбійних нападів, скоєних особами, які раніше вчиняли злочини. Тенденція до їх змен-

шення зберігається і в 2015–2018 роках (з 763 до 647). 

 

 
 

Окремо слід виділити категорію осіб, які скоїли злочин у стані сп’яніння. У стати-

стичній звітності такі особи обліковуються з 1966 року. Впродовж  п’яти років (1966–

1970) спостерігаються незначні коливання кількості осіб, які скоїли розбійні напади в стані 

сп’яніння: на початку періоду було зареєстровано 900 таких випадків, а в кінці – 899, най-

менше значення зареєстровано у 1967 році (821), а найбільше у 1969 році (1 017). 

У 1970-х прослідковується тенденція до збільшення кількості осіб, які вчинили 

розбійні напади в стані сп’яніння. За період їх кількість збільшилася від 1 228 до 2 306. 

Ця тенденція змінилася у 1980-х. Зменшення кількості осіб, які вчинили розбійні напади 

в стані сп’яніння триває з 1981 року (2 057) до 1987 року (969). З 1988 року їх кількість 
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знову починає збільшуватися і в 1990–1993 роках становить (2 098 – 2 426 відповідно). 

Починаючи з 1994 року їх кількість поступово скорочується від 2 239 до 1 928 у 2000 

році. 

Ця тенденція зберігається у першій половині наступного періоду (2001–2010). У 

2001 році кількість осіб, які вчинили злочини в стані сп’яніння, становить 1 694, а у 2003 

році – 1 570. З 2004 року відновлюється тенденція до збільшення їх кількості від 1 570 до 

2018 у 2009 році. У 2010 році кількість осіб, що вчинили злочини в стані сп’яніння знову 

скорочується (1 759). Ця тенденція продовжується в 2011–2014 роках, коли кількість 

таких злочинів зменшилася з 1 683 до 567, а в 2015–2018 роках – з 396 до 234. 

Отже, порівнюючи радянський період із періодом незалежності України, можна 

констатувати факт про збільшення кількості засуджених осіб у віці 14–17 років на 6 %, у 

віці 25–28  та 18–24 років – майже у 2 рази, у віці 29–59 років – на 11 %.  

Порівняно з радянським періодом у незалежній Україні підвищився освітній рі-

вень осіб, засуджених за розбій: на 17 % збільшилася кількість осіб з вищою освітою, на 

50 % учнів середніх навчальних закладів. Крім того, серед засуджених на 28 % зменши-

лася кількість осіб із професійно-технічною освітою. 

Водночас зростає кількість розбоїв, скоєних безробітними. Порівняно з радянсь-

ким періодом їх кількість збільшилася у 3,5 рази. Кількість осіб, які раніше вчиняли зло-

чини, збільшилася вдвічі. До того ж під час скоєння розбійних нападів, значна кількість 

осіб перебувала в стані алкогольного сп’яніння. Порівняно з радянським періодом кіль-

кість таких осіб збільшується на 16 %, кількість службовців на 30 %, а кількість засу-

джених робітників та колгоспників (працівників сільського господарства) зменшується 

майже у три рази. Із 2013 року в статистичній звітності МВС інформація про робітни-

ків та працівників сільського господарства відсутня. 

Усе це свідчить про тенденцію до зростання рівня освіти та життєвого досвіду се-

редньостатистичного розбійника, тобто на сьогодні ні освіта, ні життєвий досвід не за-

важають формуванню мотивації для вирішення життєвих, перш за все матеріальних, 

проблем насильницьким шляхом. 

Висновки. Отже, підбиваючи підсумки, можемо резюмувати, що аналіз окремо 

взятих розбійних нападів, незалежно від інших корисливо-насильницьких злочинів, яв-

ляє собою несприятливу картину. Наведені дані свідчать про необхідність активного 

вирішення проблем попередження розбоїв. Детальне розуміння тенденцій і особливос-

тей, що стосуються вчинення таких злочинів, дозволяє ефективно застосовувати правоо-

хоронцями дієві заходи щодо попередження розбійних нападів. 
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SUMMARY 

Kirilenko F. O., Zahorulko A. P. Miscellaneous committed in Ukraine in 1960-2018. Crimi-

nal protection of human rights and freedoms is of particular importance in the investigation of violent and 

property crimes, including robberies. Among the various forms of criminal encroachment on the welfare 

of the welfare, values and other spheres of human life, robbery is one of the most dangerous crimes. 

The public danger of this crime is the seizure of someone else's property through the use of vio-

lence that threatens the life or health of the assailant or the threat of such violence. Therefore, there is an 

urgent need to investigate this type of offense. In addition, the need to analyze the statistics of the Minis-

try of Internal Affairs of Ukraine, reflecting the dynamics of the robberies made in 1960–2018, is due to 

the need to cover and evaluate such information. 

The materials investigate the statistics of law enforcement agencies on robberies committed in 

Ukraine in 1960–2018. Particular attention is paid to the structure of crime in the regions, in particular the 

specifics of differences in its level and structure between different historical regions of Ukraine. The 

analysis is based on official statistics from law enforcement agencies. Materials are supplemented by 

primary statistics. 

The purpose and purpose of this article is to review, analyze and publish statistics that reflect the 

results of the activities of law enforcement agencies in identifying and disclosing robberies committed in 

Ukraine in 1960–2018. 

The relevance and scientific novelty of the study. Elements of the scientific novelty of the article 

are the information base of the research, as the work is based on the results of the study of the reporting 

data of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine for 1960-2018. 

The information provided covers a range of issues related to robberies related to robberies com-

mitted across Ukraine as a whole and in cross sections. The materials can be useful in the research field, 

in the educational process, etc. The general state of the robberies committed in Ukraine during this period 

can be traced to the tables which supplemented the submitted materials. 

Keywords: robbery, comparative legal study, property, alien property, victim, assault, violence, 

threat, weapon. 
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(Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь) 

 

НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ:  

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНОГО  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Предметом дослідження є кримінально-правові норми, що встановлюють відповідальність за 

порушення порядку проведення трансплантації (ст. 164 Кримінально кодексу Республіки Білорусь). 

Значну увагу приділено науковому тлумаченню ознак даного виду злочину. На основі проведеного 

дослідження запропонована авторська позиція дозволу виявлених проблем, розроблені та обгрунто-

вані пропозиції щодо вдосконалення законодавства про відповідальність за вказаний злочин. 

Ключові слова: порушення порядку проведення, охорону здоров'я, трансплантація, донор, 

реципієнт, кримінальне законодавство, кримінальна відповідальність. 

 

Постановка проблемы. Первостепенная роль в обеспечении, провозглашенных 

Конституцией Республики Беларусь, прав на охрану жизни и здоровья человека [8] при-

надлежит медицинской деятельности. Актуальной сферой медицинской деятельности, 

позволяющей преодолеть серьезные заболевания человека, является трансплантация. Ос-

новным нормативным правовым актом, обеспечивающим правовые и организационные 

основы государственного регулирования в области трансплантации органов и (или) тканей 

человека, является Закон Республики Беларусь № 28-З от 04 марта 1997 г. «О трансплан-

тации органов и тканей человека» (далее – Закон о трансплантации) [9]. В предупрежде-

нии нарушений в сфере пересадки органов и тканей человеку известное значение имеют 

нормы уголовного закона.  

Изучение норм об уголовной ответственности за нарушение порядка проведения 

трансплантации дает возможность глубже понять характерные их черты и особенности, 

существующие проблемы их применения, а также определить возможные направления 

совершенствования уголовного законодательства в данной сфере. 

Анализ публикаций, в которых положено начало решению данной проблемы. 

Заявленной теме исследования в теории уголовного права уделялось достаточно внима-

ния. Уголовно-правовые и криминологические аспекты ответственности за нарушение 

порядка проведения трансплантации рассматривались многими учеными, среди которых 

следует выделить Н.А. Бабия, И.И. Горелика, П.А. Дубовца, Р.Н. Ключко, Э.А. 

Саркисову и др. Несмотря на ценность проведённых исследований, отдельные аспекты 

заявленной темы не получили должного внимания, что как представляется, не 

способствует уголовно-правовой и криминологической безопасности сферы проведения 

трансплантации. 

Целью данной статьи является исследование особенностей уголовно-правовых 
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норм, закрепленных в ст. 164 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК), и 

формулирование на этой основе путей их совершенствования. 

Изложение основного материала. Прежнее уголовное законодательство Белару-

си до 1996 г. не содержало норм об уголовной ответственности за нарушение порядка 

проведения трансплантации. По утверждению И.И. Горелика, уже к началу 1968 г. в 

СССР было проведено около десяти тысяч операций по пересадке кожи, костей, нерв-

ных стволов и иных тканей человеку. Однако по причине тканевых несовместимостей, 

злоупотреблений со стороны медицинских работников отношения в сфере транспланта-

ции нуждались в уголовно-правовой охране [2, с. 6, 69–81]. Данный пробел был воспол-

нен лишь 21 июня 1996 г., когда Законом Республики Беларусь Уголовный кодекс Рес-

публики Беларусь 1960 г. был дополнен ст. 216
1
, установившей уголовную 

ответственность за нарушение порядка трансплантации органов и тканей человека [5]. 

Примечательным являлось то, что указанная статья, ошибочно, на наш взгляд, была по-

мещена в главу 15 УК об ответственности за преступления против общественной без-

опасности, общественного порядка и здоровья населения, что свидетельствовало о пре-

валирующей охране не общественных отношений жизни и здоровья человека, а 

общественных отношений в сфере здоровья населения. Ныне действующий УК 1999 г., 

закрепляя ст. 164 об ответственности за нарушение порядка проведения трансплантации, 

изменил подход прежнего уголовного законодательства к оценке объекта названного 

преступления, поместив упомянутую статью в гл. 19 «Преступления против жизни и 

здоровья человека» и существенно скорректировал ее противоправность. 

По сравнению со ст. 216
1
 УК Республики Беларусь 1960 г. новая ст. 164 УК, во-

первых, по форме вины была сформулирована как неосторожное преступление; во-

вторых, уголовно-наказуемыми признала описанные в диспозиции деяния лишь тогда, 

когда таковые повлекли общественно опасные последствия в виде тяжкого или менее 

тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 164 УК) или смерти (ч. 2 ст. 164 УК) потерпев-

шему; в-третьих, конкретизировала потерпевшего от названного преступления – им был 

признан донор или реципиент; в-четвертых, уточнила, что преступным следует призна-

вать не только нарушение установленного порядка трансплантации, но еще и условий, а 

также условий и порядка изъятия органов или тканей человека; в-пятых, введением аль-

тернативного союза «или» между словами «органов» и «тканей» уточнила, что противо-

правным следует признавать не только нарушение порядка проведения трансплантации 

органов и тканей, но и нарушение порядка проведения трансплантации либо только ор-

ганов, либо только тканей человека; в-шестых, декриминализировала мотив корыстных 

побуждений, который ранее выступал квалифицирующим признаком названного пре-

ступления. Данные корректировки, как нам представляется, явились важными и способ-

ствовали устранению проблем, связанных с применением указанных уголовно-правовых 

норм. 

В ст. 164 УК с момента ее принятия Законами Республики Беларусь дважды вно-

сились изменения и дополнения, которые, во-первых, произвели депенализацию квали-

фицированного состава данного вида преступления, существенно сократив наказание в 

виде лишения свободы, чем перевели основной состав из категории тяжкого в менее 

тяжкое преступление, а квалифицированный состав – из категории особо тяжкого в ка-

тегорию тяжкого преступления, и во-вторых, осуществили пенализацию основного и 

квалифицированного видов анализируемого преступления за счет введения дополните-

льного наказания в виде штрафа.  

В настоящее время эта статья сформулирована в УК в следующей редакции: 

Статья 164. Нарушение порядка проведения трансплантации 

1. Нарушение условий и порядка изъятия органов или тканей человека либо усло-

вий и порядка трансплантации, предусмотренных законом, повлекшее по неосторожности 

причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения донору или реципиенту, – 

наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, или исправительными работами на срок до двух лет, или 

лишением свободы на срок до трех лет со штрафом и с лишением права занимать опре-

деленные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. 

2. Деяние, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное повторно, 

либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо повле-

кшее по неосторожности смерть донора или реципиента, – 

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом и с ли-
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шением права занимать определенные должности или заниматься определенной деяте-

льностью или без лишения. 

Основной непосредственный объект анализируемого вида преступления. В уголо-

вно-правовой теории встречается различное толкование непосредственного объекта на-

званного преступления. П.А. Дубовец полагает, что таковым необходимо считать жизнь 

и здоровье другого человека [4, с. 349]. Э.А. Саркисова определяет названный объект 

как здоровье другого человека [10]. Р.Н. Ключко отмечает, что преступление, предусмо-

тренное ст. 164 УК, создает угрозу для жизни и здоровья как лиц, которые могут являть-

ся потенциальными донорами, так и реципиентов [6, с. 345]. Н.А. Бабий полагает, что в 

качестве объекта этого преступления выступает безопасность жизни и здоровья человека 

при проведении трансплантации [1, с. 110]. 

На наш взгляд, исходя из нормативного формулирования анализируемых уголовно-

правовых норм, непосредственный объект данного вида преступления представлен тремя 

группами общественных отношений: 1) общественными отношениями, обеспечивающими 

безопасность здоровья донора или реципиента (ч. 1 ст. 164 УК); 2) общественными отно-

шениями, обеспечивающими не только безопасность здоровья, но и жизни донора или 

реципиента (ч. 2 ст. 164 УК); 3) управленческо-властными отношениями в медицинской 

сфере (в части использования для совершения преступления должностным лицом своих 

служебных полномочий) (ч. 2 ст. 164 УК). Третий из упомянутых непосредственных объе-

ктов является альтернативным. Дополнительным непосредственным объектом преступ-

ления, предусмотренного ст. 164 УК, выступают общественные отношения, направленные 

на соблюдение условий и установленного порядка изъятия или трансплантации органов 

или тканей человека. 

Потерпевший от анализируемого преступления, также как и объект, неодинаково 

трактуется учеными. Э.А. Саркисова полагает, что потерпевшим от данного преступления 

может быть живой донор – лицо, добровольно давшее в установленном порядке согласие 

на забор органов и (или) тканей человека для трансплантации органов и (или) тканей чело-

века реципиенту [10]. Р.Н. Ключко потерпевшими называет лиц, которые могут являться 

потенциальными донорами, а также реципиентов [6, с. 345]. Первая из названных позиций 

не учитывает, что потерпевшим, наряду с живым донором, может выступать и реципиент, 

а вторая, включая в орбиту уголовно-правовой охраны потенциальных доноров, искус-

ственно расширяет границы потерпевшего, поскольку возможный и предполагаемый (по-

тенциальный) донор еще не является таковым. Потенциальный донор может и не дать сво-

его согласия на забор у него органов или тканей, и поэтому не может являться 

потерпевшим от анализируемого преступления. Все же верным и соответствующим букве 

закона находим позицию Н.А. Бабия, отмечающего, что в качестве потерпевших в равной 

мере могут выступать как донор, так и реципиент [1, с. 110]. Хотелось уточнить что, в ре-

зультате нарушения условий и порядка изъятия (забора) органов или тканей человека по-

терпевшим может быть только донор, а в результате нарушения условий и порядка транс-

плантации – только реципиент. 

Следует обратить внимание на то, что потерпевшим от этого преступления не 

может признаваться умерший донор, т.е. тело человека, у которого после смерти осу-

ществляется забор органов [9], поскольку, во-первых, это противоречит сути названного 

преступления, а во-вторых, незаконное изъятие органов или тканей у умершего донора 

является преступлением против общественной нравственности, и при наличии соответ-

ствующих признаков влечет ответственность по ст. 348 УК. 

Объективная сторона составов данного преступления выражена, как верно от-

мечено Р.Н. Ключко, деянием в двух альтернативных формах: 1) в нарушении условий и 

порядка изъятия органов или тканей человека; 2) в нарушении условий и порядка транс-

плантации органов или тканей человека [6, с. 345], общественно опасными последствия-

ми в виде причинения тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 164 

УК) либо смерти (ч. 2 ст. 164 УК) потерпевшему, а также причинно-следственной связи 

между ними. 

На основании ст. 1 Закона о трансплантации забор органов – это медицинское 

вмешательство по изъятию органов и (или) тканей у живого или умершего донора, а 

трансплантация – замещение у реципиента путем проведения медицинского вмешатель-

ства отсутствующих или поврежденных органов и (или) тканей человека, не способных 

выполнять свои жизненно важные функции, органами и (или) тканями человека, полу-

ченными в результате забора органов [9]. Как видим, забор (изъятие) всегда предше-
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ствует сложной процедуре трансплантации органов или тканей, а посему нарушение 

условий и порядка трансплантации следует признать, на наш взгляд, более общественно 

опасной формой названного преступления, хотя уголовная ответственность за соверше-

ние деяний в отмеченных формах законодателем не дифференцирована. Вместе с тем и 

изъятие (забор) и трансплантация по своей сути, при нарушении порядка их проведения, 

причиняют существенный вред потерпевшему, поэтому мы не находим необходимости 

их законодательной дифференциации, такая дифференциация может быть осуществлена 

судом при назначении конкретной меры уголовной ответственности виновному за соде-

янное. Также мы не поддерживаем высказанную в науке точку зрения относительно 

необходимости декриминализации первой из названных форм противоправного поведе-

ния [7, с. 32], поскольку сама по себе трансплантация не может существовать без проце-

дуры изъятия (забора) органов или тканей у донора – данные формы объединены единой 

узкой сферой, нуждающейся в одинаковой уголовно-правовой охране. Данная сфера 

обобщает в себе функционирование общественных отношений, направленных на со-

блюдение условий и установленного порядка, как изъятия (забора), так и транспланта-

ции органов или тканей человека. При этом устранение уголовной противоправности 

нарушения условий и порядка изъятия (забора) органов или тканей человека необосно-

ванно исключит уголовно-правовую охрану донора – одного из важнейших субъектов 

медицинских правоотношений в сфере трансплантации. 

Хотим обратить внимание на особенность первой из выделенных форм противо-

правного поведения, в которой ведется речь о таком способе ее совершения, как изъятии 

органов или тканей человека, тогда как Закон о трансплантации регламентирует не изъя-

тие, а забор таких органов. При внешней схожести понятий «изъятие» и «забор», они 

являются нетождественными и различаются тем, что забор предполагает установленную 

процедуру, выраженную в медицинском вмешательстве по изъятию органов или тканей 

у живого донора [9], т.е. лица, добровольно давшего согласие на забор его органов, тогда 

как само по себе изъятие предполагает возможность его осуществления с несоблюдени-

ем медицинских требований и процедур, а также у лица, не являющегося донором, т.е. 

не давшего такого согласия. В последнем случае вряд ли следует вести речь о заборе 

органов или тканей, такое деяние должно влечь ответственность за причинение вреда 

жизни или здоровью человека на общих основаниях. Суть названного преступления за-

ключается в том, что оно совершается, во-первых, медицинским персоналом, во-вторых, 

– в сфере установленного соответствующими нормативными актами порядка забора ор-

ганов или тканей и в-третьих, – в отношении лиц, являющихся живыми донорами. По-

этому полагаем, что законодательный подход формулирования анализируемой формы 

противоправного поведения в части использования такого способа как «изъятие» не со-

ответствует бланкетному законодательству и нуждается в корректировке путем его за-

мены на такой способ как «забор». 

Следует обратить внимание и на то, что название анализируемого преступления как 

«Нарушение порядка проведения трансплантации» заужено, поскольку не учитывает 

первую из названных форм, а равно сущности данного преступления и не соответствует 

реализации принципа правовой определенности. Поэтому, как представляется, данное 

преступление следовало бы именовать с учетом ранее высказанных предложений как 

«Нарушение условий и порядка забора или трансплантации органов или тканей человека». 

Диспозиция ч. 1 ст. 164 УК регламентирует, что преступным следует признавать 

такое нарушение соответствующих условий и порядка изъятия (забора) органов или тка-

ней либо их трансплантации, которые предусмотрены законом. 

Условия и порядок изъятия органов или тканей человека, а также проведения 

трансплантации установлены ст. 5, 6, 8 Закона о трансплантации [9], а также иными ве-

домственными нормативными правовыми актами. 

Как видим, соответствующий порядок и условия проведения забора органов или 

тканей либо трансплантации установлен не только законом, как это указано в ч. 1 ст. 164 

УК, но и иными нормативными и ведомственными правовыми актами, не являющимися 

законом, но входящими в систему законодательства Республики Беларусь. Поэтому ви-

дится необходимым изменить в ч. 1 ст. 164 УК слово «законом» на словосочетание «за-

конодательством Республики Беларусь». Такая новелла будет в полной мере соответ-

ствовать принципу правовой определенности уголовного закона и способствовать 

недопущению ошибок правоприменения. 

Э.А. Саркисова выделяет следующие варианты нарушения условия и порядка из-
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ъятия органов или тканей человека: не проведение всестороннего медицинского обсле-

дования донора, изъятие у донора тканей при обнаружении у него болезни, являющейся 

опасной для жизни и здоровья реципиента, изъятие органов или тканей у несовершенно-

летнего лица (за исключением случаев забора костного мозга, гемопоэтических стволо-

вых клеток) или у лица, признанного в установленном порядке недееспособным, а также 

лица, страдающего психическим расстройством (заболеванием), у беременной женщи-

ны, у ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей; и др. [10]. 

Отмеченные нарушения признаются уголовно наказуемыми лишь в том случае, 

если повлекли причинение менее тяжкого или тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 

164 УК) либо смерть (ч. 2 ст. 164 УК) потерпевшему. 

Вместе с тем судебно-следственная практика и научное сообщество обращают 

внимание на некорректность законодательного закрепления общественно опасных пос-

ледствий данного преступления, выраженных в причинении телесных повреждений, 

поскольку таковые обусловлены травмирующим воздействием и не охватывают иной 

вред здоровью, который может быть обусловлен, к примеру, заболеванием, не относя-

щимся к телесному повреждению. В этой связи полагаем, что в данном контексте, зако-

нодателю предпочтительнее вести речь не о телесных повреждениях, а о причиненном 

вреде здоровью потерпевшего. 

Субъект комментируемого нами преступления в теории уголовного права явля-

ется дискуссионным. Э.А. Саркисова утверждает, что субъект данного преступления 

специальный, им является врач при принятии решения о трансплантации и при проведе-

нии соответствующих операций [10]. П.А. Дубовец дифференцирует субъекта в зависи-

мости от форм данного преступления, отмечая, что при нарушении условий и порядка 

изъятия органов или тканей человека могут быть медицинские работники государствен-

ных учреждений здравоохранения, а при нарушении условий и порядка трансплантации 

органов и тканей человека – медицинские работники специализированных подразделе-

ний учреждений здравоохранения, включенных в специальные перечни [4, с. 350]. Р.Н. 

Ключко отмечает, что субъектом данного преступления выступает медицинский работ-

ник, ответственный за соблюдение условий и порядка изъятия органов (тканей) или 

трансплантации [6, с. 345]. Н.А. Бабий фактически ведет речь о том, что субъект назван-

ного преступления общий – им могут выступать как лица, которые в соответствии с дей-

ствующим законодательством принимают участие в процессе принятия решений или 

ответственны за принятие решений о проведении операций по забору органов или тка-

ней либо трансплантации, так и донор в случае нарушения им обязанности сообщить 

известные ему сведения о перенесенных им либо имеющихся у него заболеваниях и 

вредных привычках [1, с. 111]. Как видим, множество существующих точек зрения на 

субъект этого преступления и отсутствие прямого указания в законе на его признаки, не 

вносят ясность в практику применения анализируемой статьи. 

Полагаем, прежде всего, что субъект названного преступления специальный, что 

обусловлено спецификой медицинской сферы, в которой совершается данное преступ-

ление. Данная медицинская сфера ограничена областью проведения трансплантации и 

забора органов или тканей человека, что характерно для узких специалистов. Вместе с 

тем, не следует однозначно утверждать, что субъектом этого преступления является врач 

при принятии решения о трансплантации и при проведении соответствующих операций, 

поскольку при проведении указанных операций может быть задействован и иной меди-

цинский персонал. Следует прийти к выводу о том, что субъектом исследуемого пре-

ступления выступает не врач, ответственный за соблюдение условий и порядка изъятия 

органов (тканей) или трансплантации, а в целом медицинский работник, включенный в 

сферу забора органов (тканей) или их трансплантации. Для реализации принципа право-

вой определенности, исключения неверного толкования анализируемого нами признака, 

полагаем необходимым в ч. 1 ст. 164 УК закрепить указание на медицинского работни-

ка, как на лицо, являющееся субъектом этого преступления. 

Следует отметить, что в ч. 2 ст. 164 УК закреплен квалифицирующий признак, 

характеризующий специального субъекта данного преступления. Им является долж-

ностное лицо, совершающее преступление с использованием своих служебных полно-

мочий. Для вменения отмеченного квалифицирующего признака следует установить не 

только обладание субъекта свойствами должностного лица в медицинской сфере, опи-

санными в ч. 4 ст. 4 УК, но и то, что данный субъект использовал свои служебные пол-

номочия при совершении данного вида преступления. 
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В уголовно-правовой науке существуют различные позиции относительно опре-

деления субъективной стороны рассматриваемого нами преступления. Так П.А. Дубо-

вец отмечает, что нарушение порядка трансплантации может быть совершено как 

умышленно (с прямым умыслом), так и по неосторожности (преступная небрежность), а 

вина по отношению к общественно опасным последствиям может быть только неосто-

рожной (в результате легкомыслия или небрежности) [4, с. 350]. Понимание вины в 

представленном контексте не способствует ее уяснению. Иную точку зрения высказыва-

ет Н.А. Бабий, считающий, что данное преступление характеризуется возможной двой-

ной виной, когда виновный умышленно или по неосторожности нарушает соответству-

ющие условия или порядок и легкомысленно или с преступной небрежностью 

причиняет вред здоровью донора или реципиента. В целом, по мнению указанного уче-

ного, данное преступление считается неосторожным [1, с. 111]. Приведенную позицию 

следует все же уточнить, что сочетание умысла и неосторожности при совершении дан-

ного преступления не следует путать со сложной виной, совершение преступления с 

которой признается, на основании ст. 25 УК, умышленным, т.к. сложная вина представ-

ляет собой сочетание умысла и неосторожности в одном квалифицированном составе 

умышленного преступления. Э.А. Саркисова убеждена, что с субъективной стороны 

рассматриваемое преступление признается совершенным по неосторожности [10]. Тако-

го мнения придерживаемся и мы. Безусловно, первичное деяние, связанное с нарушени-

ем условий и порядка изъятия органов или тканей человека либо условий и порядка 

трансплантации, без относительно наступления указанных в законе общественно опас-

ных последствий, преступлением не является, и может быть совершено как умышленно, 

так и по неосторожности. Вина же субъекта преступления по отношению к общественно 

опасным последствиям от такого деяния характеризуется неосторожной формой в виде 

легкомыслия либо небрежности. Если имел место умысел субъекта преступления в от-

ношении общественно опасных последствий, ответственность данного субъекта должна 

наступать за умышленное причинение телесных повреждений или смерти. 

Выводы. Проведенное исследование статьи об уголовной ответственности за на-

рушение порядка проведения трансплантации позволило сформулировать следующие 

выводы. 

1. Диспозиция ч. 1 ст. 164 УК в качестве одной из преступных форм данного пре-

ступления называет изъятие органов или тканей человека, тогда как Закон о трансплан-

тации использует их забор. Понятия «изъятие» и «забор» не являются тождественными и 

различаются тем, что забор предполагает установленную процедуру, выраженную в ме-

дицинском вмешательстве по изъятию органов или тканей у живого донора, т.е. лица, 

добровольно давшего согласие на забор его органов, тогда как само по себе изъятие пре-

дполагает возможность его осуществления с несоблюдением медицинских требований и 

процедур, а также у лица, не являющегося донором, т.е. не давшего такого согласия. В 

последнем случае вряд ли следует вести речь о преступлении, предусмотренном ст. 164 

УК. Поэтому указание в данной статье на способ «изъятие» не соответствует бланкет-

ному законодательству и его следует заменить на такой способ как «забор». 

2. Название анализируемого преступления, ныне сформулированное как «Наруше-

ние порядка проведения трансплантации» является зауженным, поскольку не учитывает 

одну из преступных форм, выраженную в нарушении условий и порядка забора органов 

или тканей человека, в связи с чем, не соответствует реализации принципа правовой опре-

деленности. Поэтому название преступления следует сформулировать как «Нарушение 

условий и порядка забора или трансплантации органов или тканей человека». 

3. Поскольку порядок и условия проведения забора органов или тканей либо тра-

нсплантации установлен не только законом, как это указано в ч. 1 ст. 164 УК, но и ины-

ми нормативными и ведомственными правовыми актами, не являющимися законом, но 

входящими в систему законодательства Республики Беларусь, то в ч. 1 ст. 164 УК слово 

«законом» следует заменить на словосочетание «законодательством Республики Бела-

русь». Данная новелла будет соответствовать принципу правовой определенности уго-

ловного закона и способствовать недопущению ошибок правоприменения. 

4. Судебно-следственная практика и научное сообщество обращают внимание на 

некорректность законодательного закрепления общественно опасных последствий дан-

ного преступления, выраженных в причинении телесных повреждений, поскольку тако-

вые обусловлены травмирующим воздействием и не охватывают иной вред здоровью, 

который может быть обусловлен, к примеру, заболеванием, не относящимся к телесному 
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повреждению. В этой связи предпочтительнее законодателю вести речь в данном кон-

тексте не о телесных повреждениях, а о причиненном вреде здоровью потерпевшего. 

5. Отсутствие прямого указания в законе на признаки субъекта преступления, не 

вносит ясность в практику применения анализируемой статьи. Для реализации принципа 

правовой определенности, исключения неверного толкования данного признака право-

применителем, необходимо в ч. 1 ст. 164 УК закрепить указание на медицинского ра-

ботника, как на лицо, являющееся субъектом этого преступления. 
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SUMMARY 

Kovalchuk A. V., Dukhovnik Yu. Ye. Violation of the transplantation procedure: issues of 
improvement of criminal legislation of the Republic of Belarus. The article deals with the study of the 
peculiarities of criminal law norms enshrined in Art. 164 of the Criminal Code of the Republic of Belarus 
further and the formulation on this basis of ways to improve them. 

Transplantation is an important area of medical activity, which allows overcoming serious human 
diseases. Сriminal law norms play an important preventive role to minimize violations in the field of or-
gan and tissue transplantation. In the Republic of Belarus, Article 164 of the Criminal Code establishes 
liability for violation of the procedure for transplantation. 

The analysis of the signs of this crime allowed to determine their problematic aspects. The au-
thors conducted the research of this crime, based on the signs of Corpus delicti. Based on law enforce-
ment practice and various scientific views of scientists, the ways of improving the criminal legislation of 
the Republic of Belarus, which establishes liability in the field of violation of the transplantation proce-
dure, are proposed.  

The authors' proposals to amend article 164 of the Criminal Code of Belarus pursue the aim to 
overcome situations of legal uncertainty and to prevent errors in law enforcement practice. So, as a result 
of the research, it is proposed to amend the title of article 164 of the Criminal Code of Belarus and its 
disposition. The objective aspect of crime and the subject of the crime as signs of corpus delicti are pro-
posed to change. 

During the research, the differences between the criminal and blanket legislation to which he re-
fers were established, in connection with which, ways to overcome them are proposed. 

Keywords: violation of the procedure, medical care, transplantation, donor, recipient, criminal 
legislation, criminal liability. 
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НАСЛІДКИ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА:  
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Обґрунтовано необхідність активізації кримінологічного пізнання фундаментальної про-

блеми наслідків злочинності. Сформульовано визначення матеріальних та нематеріальних 

наслідків злочинності. На підставі положень кримінологічної науки, юридичної психології, меди-

цини, із врахуванням даних кримінальної статистики здійснено аналіз матеріальних та нема-

теріальних наслідків сексуального насильства. Наголошується на тому, що наслідки сексуального 

насильства, їх параметри, рівні прояву, адресати спричинення, «ціна» та інші моменти підлягають 

обов’язковому врахуванню під час розробки превентивного впливу на злочинність.  

Ключові слова: злочинність, наслідки злочинності, «ціна» злочинності, форми прояву, 

фізична шкода, моральна шкода, страждання. 
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Постановка проблеми. Сучасні кримінальні реалії питання безпеки суспільства 

від злочинності перетворюють у пріоритетну соціальну проблему, що вимагає прийняття 

кардинальних правоохоронних рішень. Для створення адекватної сучасному стану зло-

чинності системи кримінологічної безпеки потрібно виявити справжній актуальний стан 

злочинності та її проявів без ідеологічних, статистичних та іншого прикрашання, щоб 

визначити реальні і потенційні загрози на всіх рівнях державної влади, для всіх верств 

населення, у всіх сферах суспільних відносин та для кожної території [8, с. 194].  

Розробки проблематики наслідків злочинності характерні фрагментарністю та 

розпорошеністю матеріалу; важливість включення вказаної категорії саме до основних, а 

не додаткових параметрів усвідомлюється та обґрунтовується далеко не всіма вченими; 

спеціальна література не має таких украй необхідних напрацювань стосовно методології 

та конкретних методик розрахунку всіх тих змін, які детермінує для людини, суспільст-

ва, держави злочинність фактом свого існування. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Загальну 

оцінку наслідків/ціни злочинності можна простежити у працях Афанасьєвої О. Р., Бабає-

ва М. М., Голіни В. В., Головкіна Б. М., Долотова Р. О., Жалинського А. Е., Закалю-

ка А. П., Литвака О. М., Литвинова О. М., Шакуна В. І. та ін. Проте залишаються й нада-

лі актуальними комплексні, системні дослідження проблематики сексуального 

насильства в контексті оцінки його наслідків, з яких нематеріальні під час з’ясування 

вимагають особливої складності. 

Мета статті: аналіз матеріальних і нематеріальних наслідків сексуального наси-

льства. 

Виклад основного матеріалу. Матеріальні наслідки злочинності можна визна-

чити як генеровані злочинністю для особистості, суспільства, держави наслідки уречев-

леного характеру (втіленого у матеріальній, конкретній формі), проявом яких є фізична 

шкода для життя і здоров’я людини, а також економічна шкода у безпосередньому її 

грошовому чи предметному еквіваленті. У контексті матеріальних наслідків сексуально-

го насильства ними обґрунтовано вважати різні форми спричинення фізичного насильс-

тва, матеріалізованих у наслідках: смерті, порушенні анатомічної цілісності та фізіологі-

чної функції органів і тканин людини; а також втрати економічного характеру, пов’язані 

із тимчасовим чи постійним вибуттям особистості із сфери соціальних відносин та (або) 

відповідною реакцією державних чи громадських інститутів на подію злочину.  

Соціологічні дослідження статевої злочинності активізувалися після підписання 

Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому наси-

льству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська конвенція) та обґрунтування необ-

хідності її ратифікації. 35 % жінок в усьому світі зазнали певного прояву фізичного або 

сексуального насильства з боку інтимного партнера або іншої особи; у 2015 році майже 

120 млн дівчат-підлітків (15–19 років) у всьому світі бодай раз зазнавали сексуального 

насильства або інших форм примусу до сексу; 87 % усіх випадків сексуального насильс-

тва чинять знайомі, 47 % – друзі або партнери [7, с. 24]. Згідно з Концепцією Державної 

соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за 

ознакою статі на період до 2023 року щороку від насильства в Україні страждає майже 

100 тис. осіб (90 відсотків з яких – жінки). За даними опитування громадської думки 

«Насильство щодо дітей в Україні», проведеним у 2014–2015 роках Київським міжнаро-

дним інститутом соціології, хоча б одного з видів насильства (фізичного, сексуального, 

психологічного, економічного) зазнавали 65 % дітей віком від 12 до 17 років і 89 % осіб 

віком від 18 років [9]. 

Застосування насильства (як фізичного, так і психологічного) у процесі вчинен-

ня відповідних деліктів є обов’язковим конструктом для великої частини з них, про що 

відзначають науковці – дослідники цієї проблеми. Наприклад, звертаючи увагу на кри-

мінологічний аспект зґвалтувань, Кисельов І. О. зазначає, що у 47 % винні особи засто-

совують погрози, серед яких провідне місце посідають погроза вбивством і заподіяння 

серйозних (тяжких) тілесних ушкоджень. У 42 % випадків винним застосовувалося об-

меження рухів жертви. Водночас найбільш поширеним видом насильства залишається 

заподіяння тілесних ушкоджень, яким саме долається психологічний і фізичний опір 

жертви. У 67 % випадків вчинення зґвалтування потерпілі зазнали тілесних ушкоджень. 

43 % випадків характеризуються заподіянням жертві легких тілесних ушкоджень, 20 % – 

заподіянням подряпин, синців, саден тощо. Приблизно у 2 % випадків заподіюються 

середньої тяжкості та тяжкі тілесні ушкодження [6, с. 115].  
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Вказане знаходить своє підтвердження та конкретизацію і в статистичних даних 

наступних років. Згідно із звітністю судів першої інстанції про розгляд матеріалів кри-

мінального провадження, у 2014 році 75,4 % потерпілим від зґвалтування особам була 

завдана шкода здоров’ю, у 2015 році – 70 %, у 2016 році – 81,2 %, у 2017 р. – 80,4 %, у 

2018 р. –  85 % [4]:  
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2014* Зґвалтування (ст. 152 ККУ) 138 138 - 10

4 

34 / 611 249 

2015 Зґвалтування (ст. 152 ККУ) 130 124 1 91 38 / 1 743 737 

2016 Зґвалтування (ст. 152 ККУ) 117 117 - 95 22 / 219 680 

2017 Зґвалтування (ст. 152 ККУ) 102 101 - 82 19 / 1 271 723 

 

 

 

2018*

* 

 

Зґвалтування (ст. 152 ККУ) 93 91 - 79 14 / 1 505 024 

Насильницьке задоволення статевої при-

страсті неприродним способом (Сексуальне 

насильство) (ст.153 ККУ) 

551 337  

- 

 

45 

 

6 / 678 000 

Статеві зносини з особою, яка не досягла 

статевої зрілості  

(16-річного віку) (ст. 155 ККУ) 

8 8  7 1 / ---- 

Розбещення неповнолітніх (ст. 156 ККУ) 44 34  22 22/ 230 000 

* Виділення окремим рядком інформації про потерпілих за ст. 153, 155, 156 КК України у ста-

тистичній звітності ДСА України розпочате з 2018 р. 

** Окремим рядком інформація за ст. 154 КК України у статистичній звітності ДСА України не 

виділяється. 

 

Привертає увагу вкрай низький відсоток встановлення фактів спричинення мате-

ріальної чи моральної шкоди щодо загальної кількості потерпілих від статевих злочинів 

(унаслідок заявлених у рамках кримінального провадження позовів – І.М.): у 2014 році 

цей відсоток становив 24,6 %, у 2015 році – 29,2 %, у 2016 році – 18,8 %, у 2017 році – 

18,6 %, у 2018 році – 15 % по зґвалтуваннях, 11,7 % по сексуальному насильству, 12,5 % 

по статевих відносинах з особою, яка не досягла 16-річного віку та 50 % по розбещенню 

неповнолітніх. 

Фахівцями Українського центру соціальних реформ та Інституту демографії та 

соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України здійснене масштабне комплексне 

дослідження економічних наслідків насильства щодо жінок в Україні, за наслідками яко-

го виділені такі їх різновиди: 

 втрачений макроекономічний продукт (передчасні смерті внаслідок ґендер-
но зумовленого насильства; втрати ВВП внаслідок тимчасової та стійкої непрацездатно-

сті жертв насильства; видатки на виплати пенсій по інвалідності; економічні втрати вна-

слідок зниженої працездатності постраждалих, яка впливає на виконання повсякденної 

домашньої роботи). Згідно з виконаними розрахунками, сукупні втрати макроекономіч-

ного продукту внаслідок насильства щодо жінок у 2015 році становили 3 869 645 дол. 

США; 

 вартість послуг, пов’язаних із реагуванням на факти насильства щодо жі-
нок та наданням підтримки постраждалим (визначення потреби у медичних послугах; 

витрати на реагування правоохоронних органів на випадки ґендерно зумовленого наси-

льства; надання соціальних послуг постраждалим від домашнього насильства та фінан-

сування системи спеціалізованих заходів із попередження насильства щодо жінок). Від-

повідно, вартість послуг системи охорони здоров’я, якими мали скористатися 

постраждалі у 2015 році від насильства жінки, становила 2 999 038 дол. США; сукупні 

видатки, пов’язані з реагуванням правоохоронних органів і системи правосуддя на ґен-
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дерно зумовлене насильство, могли сягати у 2015 році до 10 141 187 дол. США; сукупна 

вартість надання соціальних послуг для жінок, які постраждали від домашнього та ґен-

дерно зумовленого насильства, становила у 2015 році 745 936 дол. США; 

 персональні витрати жінок, які постраждали від ґендерно зумовленого на-
сильства (втрата особистого майна або доходу; вартість послуг, пов’язаних із подолан-

ням наслідків насильства або розірванням стосунків із кривдником та переїздом на нове 

місце проживання). Обсяги особистих витрат жінок, які постраждали від ґендерно зумо-

вленого насильства, можуть становити до 190 033 398 дол. США на рік у масштабах всі-

єї країни [2, с. 85–89]. 

1. Щодо нематеріальних наслідків злочинності загалом, так і сексуального 

насильства зокрема науковці цілком слушно зазначають про складність їх визначення. 

Проте Афанасьєва О. Р. наголошує, що нематеріальна шкода від насильницької 

злочинності є такою ж реальною, як і матеріальна. Заподіяна нематеріальними 

наслідками шкода, порівняно із матеріальною, посилюється тим, що перша за своєю 

природою є невідновною. Душевні потрясіння, стреси тощо залишають свій слід 

надовго, оскільки мова йде про внутрішні, суто особистісні переживання [1, с. 209]. 

2. Чинне законодавство, практика правозастосування, наукова література містять 
у своєму лексиконі чимало термінів, що позначають ті негативні для особи наслідки 

реалізованої щодо неї протиправної поведінки, які носять неуречевлений характер: 

«біль», «страждання», «стрес», «моральна шкода», «переживання», «погіршення якості 

життя» тощо.  

3. ЦК України (ст. 23) оперує категорією «моральна шкода», ототожнюючи її з: 
1) фізичним болем та стражданнями, яких фізична особа зазнала у зв’язку з каліцтвом 

або іншим ушкодженням здоров’я; 2) душевними стражданнями, яких фізична особа 

зазнала у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї  чи близьких 

родичів; 3) душевними стражданнями, яких фізична особа зазнала у зв’язку із 

знищенням чи пошкодженням її майна; 4) приниженням честі та гідності фізичної особи, 

а також ділової репутації фізичної або юридичної особи. КК України послуговується 

термінами «психологічні» та «моральні страждання», пов’язуючи їх конститутивно із 

ознаками складів злочинів «Домашнє насильство» (ст. 126
1
) та «Катування» (ст. 127). 

Спричинення кримінальним правопорушенням моральної шкоди, нарівні з фізичною або 

майновою шкодою, дає підстави для визнання фізичної особи потерпілим у 

кримінальному провадженні. Потерпілим також може бути  юридична особа, якій 

кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди (ч. 1 ст. 55 КПК України). 

Проте Кримінальний процесуальний закон не містить розуміння «моральної шкоди», 

залишаючи це питання на розсуд правозастосувача.  

4. У постанові Пленуму ВСУ від 31.03.1995 р. №4 «Про судову практику в 

справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» моральна шкода 

трактується як втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних 

страждань, або інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі 

незаконними діями або бездіяльністю інших осіб. Завдання психічних чи моральних 

страждань (шляхом зганьблення честі, приниження гідності, заподіяння тяжких 

душевних переживань, глумління тощо) є характерною особливістю умисного вбивства 

з особливою жорстокістю (п. 8 постанови Пленуму ВСУ від 07.02.2003 р. № 2 «Про 

судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи»). 

5. Розглядаючи справи у порядку кримінального судочинства, суди вказують на 
спричинення потерпілим психологічних/моральних/душевних страждань, а саме: 

«погіршення якості життя, що виразилось у втраті енергійності, втомі, фізичному 

дискомфорті, втраті повноцінного сну та відпочинку, у тому числі втраті самооцінки, 

позитивних емоцій та негативних переживаннях» (справа             №596/1415/19); 

«погіршення якості життя, що виразилось в емоційній напрузі, підвищеній ситуативній 

та особистісній тривожності, невпевненості, відчутті ізольованості та підвищеній 

сензитивності» (справа №725/6121/19); «приниження, що викликало у потерпілого 

побоювання за свою безпеку, емоційна невпевненість, нездатність захистити себе, шкода 

психічному здоров’ю, що виразилось у формі пониженні самооцінки, втрати позитивних 

емоцій, безсоння тощо» (справа №306/1873/19). 

6. Характеризуючи нематеріальні наслідки злочинності, ми ведемо розмову про 
генеровані злочинністю для особистості, суспільства, держави наслідки неуречевленого 

характеру, формами прояву яких є спричинення психічної (моральної) шкоди індивідам, 



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 1 

144 ISSN 2078-3566 

а також немайнової шкоди юридичним особам публічного та приватного права, інститу-

там громадянського суспільства, державі. На індивідуальному рівні різновидом їх про-

яву є посттравматичні й душевні розлади потерпілих від злочинів фізичних осіб.  

7. У медицині та психології оперують поняттям посттравматичного стресового 
розладу (ПТСР) – запізнілої і/або затяжної реакції на стресову подію або ситуацію (ко-

роткочасну або тривалу) виключно загрозливого або катастрофічного характеру, які в 

принципі можуть викликати загальний дистрес майже у будь-якої людини (природні або 

штучні катастрофи, бойові дії, нещасні випадки, випадкова присутність на місці насиль-

ницької смерті інших, у жертви катувань, тероризму, зґвалтування або іншого злочину). 

ПТСР розвивається у 20–25 % людей, що піддалися стресовій дії, але ще зберегли своє 

фізичне здоров’я; серед поранених поширеність цих порушень – близько 40 %. Загалом  

прояви ПТСР спостерігаються у 1–3 % всього населення (у жінок приблизно в 1,5 раза 

частіше), а окремі компоненти цього розладу – у 5–15 % населення [5]. 

Найбільш психотравмуючі наслідки (після злочинних посягань на життя) обґрун-

товано стосуються потерпілих від сексуального насильства осіб. За даними Шаповало-

вої Н. О., в переважній більшості підлітків, які зазнали сексуального насильства, розви-

ваються різні форми розладу поведінки. У більшості жінок (573 %), які зазнали 

сексуального насильства в дитинстві або підлітковому віці, порушується формування 

особистості, і в них наявні специфічні розлади особистості: демонстративний (375 %), 

дисоціальний (295 %), рідше шизоїдний, ананкастний, тривожний, залежний, в окремих 

випадках – параноїчний. Найпоширеніший наслідок сексуального насильства, що вини-

кає у всіх потерпілих – порушення сексуального здоров’я, яке проявляється в первинних 

формах сексуальної дисфункції і сексуальної дезадаптації. Серед форм сексуальної дис-

функції найчастіші – невроз очікування неудачі (203 %) та коїтофобія (125 %) [13, 

с. 11–12]. 

Практично всі жертви розглянутих Зайцевим О. О. випадків сексуального насиль-

ства  (74 особи) перенесли гостру реакцію на стрес – 14,18 % або хворіли на посттравма-

тичний стресовий розлад – 73,53 % [3, с. 3–4].  

У контексті юридико-психологічної характеристики зґвалтування  Шмерецький Є. 

Є. констатує настання у більшості жертв, окрім суто фізіологічних, і наслідків психічно-

го характеру (патопсихологічного чи психіатричного). За результатами обстеження зґва-

лтованих жінок, у 41 % з них зафіксований страх повторного насильства, у 40 % – нев-

рози різного забарвлення, у 32 % – психосоматичні розлади. Приблизно у 1/9 частини 

жертв виникає комплекс специфічних емоційних розладів (the cape trauma syndrome, 

травматичний синдром зґвалтування), що є різновидом посттравматичного стресового 

розладу. Жертвам зґвалтувань притаманні такі довготривалі прояви ПТСР, як симптоми 

вторгнення (нав’язливі думки, згадки, сновидіння, чуттєві образи), уникання, фізіологіч-

ної збудливості, тривожності й депресії, а також психологічні проблеми, пов’язані з ни-

ми. Наявні деструктивні психологічні й поведінкові механізми, спрямовані на «переп-

роживання» травматичного досвіду й зменшення його впливу, як-от проституція, зміна 

сексуальної орієнтації (найчастіше у формі активної гомосексуальності), парасуїцидаль-

на поведінка й вживання психоактивних речовин. Вони загострюються внаслідок впливу 

на жертву комплексу несприятливих зовнішніх і внутрішніх чинників (пережитого сек-

суального насильства, відсутності сімейної підтримки, дисфункціональності сім’ї, реак-

ції самообвинувачення) [14, с. 125, 131]. Автор цілком слушно зазначає, що адекватне 

оцінювання наслідків сексуального насильства необхідне й для прогнозування ймовір-

ності розвитку посттравматичного стресового розладу й травматичного синдрому зґвал-

тування, для розробки необхідних у цих випадках спеціальних профілактичних і реабілі-

таційних програм. 

Висновки. Отримання об’єктивних та актуальних даних про кримінальну прак-

тику сексуального насильства в Україні є першочерговою умовою формування інформа-

ційного базису для соціально-правової оцінки ступеня актуальності боротьби з цим різ-

новидом злочинності. Незважаючи на неповноту та суперечливість даних офіційної 

статистики, високу латентність виявлення та фіксації посттравматичних і душевних роз-

ладів потерпілих від сексуального насильства осіб (як безпосередньо, так і внаслідок 

«рикошетного» кримінального впливу), відсутність дієвих алгоритмів обчислення їх 

«ціни», збір цієї кримінологічно значущої інформації сприятиме розробці та подальшій 

реалізації ефективних програм протидії криміналітету. 
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SUMMARY 

Medytskyi I. B. Consequences of sexual violence: criminological dimension. The article 

substantiates the need to activate criminological knowledge of the fundamental problem of the 

consequences of crime. The consequences of sexual violence, their parameters, levels of manifestation, 

the addressees of causation, the «price» and other points are of theoretical as well as practical interest. 

It is suggested that the material consequences of sexual violence be considered as various forms 

of causing physical violence, materialized in the consequences: death, violation of the anatomical 

integrity and physiological function of organs and tissues of the person; as well as economic losses 

related to the temporary or permanent withdrawal of a person from the sphere of social relations and the 

response of state or public institutions to a crime. Formulated author's definition of intangible 

consequences of crime as generated by crime for the individual, society, state of consequences of 

undeclared nature, forms of manifestation of which cause mental (moral) harm to individuals, as well as 

non-pecuniary damage to legal entities of the public and private society. At the individual level, the non-

material consequences of sexual violence are post-traumatic and mental disorders of victims of crimes by 

individuals. On the basis of the provisions of criminological science, legal psychology, medicine, the 

material and intangible consequences of sexual violence were analyzed, taking into account the criminal 

statistics. 

It is emphasized that obtaining objective and up-to-date data on criminal practices of sexual 

violence in Ukraine is a paramount condition for the formation of an information base for the socio-legal 

assessment of the relevance of combating this type of crime. Despite the incompleteness and 

inconsistency of official statistics data, the high latency of detecting and fixing post-traumatic and mental 

disorders of sexually abused victims, the lack of effective algorithms for calculating their «price», 

collecting this criminologically relevant information, and facilitating the development of action. 

Keywords: crime, consequences of crime, «price» of crime, forms of manifestation, physical 

harm, moral harm, suffering. 
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ДОКТРИНАЛЬНІ ОСНОВИ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ  

 
Розглянуто питання становлення, розвитку та законодавчого оформлення інституту 

класифікації злочинів. Досліджено наукову та законодавчу класифікацію злочинів, правила 

формальної логіки як основи для диференціації кримінально караних діянь та індивідуалізації 

кримінальної відповідальності й покарання. Витлумачено термін «класифікація злочинів», 

визначено принципи та функції класифікації. Подано визначення такого класифікаційного 

критерію, як суспільна небезпека, у доктрині кримінального права щодо якої існує велика 

кількість наукових поглядів. Визначено критерії суспільної небезпеки як матеріальної ознаки 

злочину. 

Ключові слова: класифікація, злочин, суспільна небезпека, характер суспільної небезпеки, 

ступінь суспільної небезпеки.  

 

Постановка проблеми. Відповідно до ст. 12 Кримінального кодексу України, 

залежно від ступеня тяжкості злочини поділяються на злочини невеликої тяжкості, сере-

дньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі. Законодавча класифікація злочинів проведена з 

урахуванням виду покарання (штраф і позбавлення волі), а також розміру покарання. 

Становлення, розвиток та законодавче оформлення інституту класифікації злочинів по-

родило ряд як однакових, так і протилежних наукових поглядів.  

Аналіз публікацій, у яких започатковано вирішення цієї проблеми.  Питан-

ня класифікації злочинів у своїх працях досліджували О. І. Бойко, Є. В. Болдирев, 

Г. І. Буланов, М. І. Гальперін, І. Я. Гонтар, А. Е. Жалінський, М. І. Загородніков, 

М. Г. Кадніков, П. С. Кардаєв, С. Г. Келіна, П. В. Коробов, М. І. Ковальов, 

А. П. Козлов, Л. М. Кривоченко, Г. Л. Кригер, В. М. Кудрявцев, Н. Ф. Кузнецова, 

Б. О. Курінов, Ю. І. Ляпунов, А. І. Марцев, В. П. Махоткін, М. І. Мельник, О. О. Ми-

халь та багато ін. 

Окремої уваги потребують ґрунтовні монографічні дослідження Л. М. Кривоче-

нко «Класифікація злочинів», проведене ще в 1983 році, та «Класифікація злочинів за 

ступенем тяжкості у Кримінальному кодексі України» 2010 року, у яких науковець по-

рушувала питання, пов’язані з науковими та логічними підставами класифікації злочи-

нів, критеріями класифікації злочинів, а також загальні й специфічні риси конкретних 

категорій злочинів та їх кримінально-правові наслідки. 

Мета публікації полягає в дослідженні теоретичних основ побудови класифіка-

ції злочинів. 

Виклад основного матеріалу. Термін «класифікація злочинів» тісно 

пов’язаний з основами традиційного вчення про класифікацію в логіці. Так, «класифі-

кація» означає три різні речі: 1) процедуру побудови класифікації; 2) побудовану кла-

сифікацію та 3) процедуру її використання. Класифікацію (від лат. сlassis – розряд, 

facio – роблю) визначають як розподіл предметів будь-якого роду на класи згідно з 

найбільш суттєвими ознаками, притаманними предметам певного роду та такими, що 

відрізняють їх від предметів інших родів; при цьому будь-який клас посідає в отрима-

ній системі відповідне постійне місце і, в свою чергу, поділяється на підкласи [1, с.  6]. 

                                                           

 © Скок О.С., 2020 

      ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-0981-6415 

      alexandra_skok@ukr.net 

 © Омельченко С. В., 2020 

     alexandra_skok@ukr.net 

https://orcid.org/0000-0002-0981-6415
mailto:alexandra_skok@ukr.net
mailto:alexandra_skok@ukr.net


Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 1 

148 ISSN 2078-3566 

Найбільш повно термін «класифікація» можна визначити у такий спосіб: загальнонау-

кове та загальнометодологічне поняття, що визначає таку форму систематизації знань, 

за якої вся сукупність об’єктів, яку вивчають, представлена у вигляді системи класів, 

або груп, за якими ці об’єкти розподілені на основі їх схожості у певних властивостях 

[2, с. 255; 3]. 

Наукова позиція М. І. Кондакова щодо вивчення класифікаційних систем засно-

вана на тому, що класифікація є особливою формою поділу. Натомість М. С. Строгович 

зазначає, що не будь-який поділ є класифікацією, адже він може бути тимчасовим про-

цесом, який із досягненням практичної мети втрачає своє значення. Стосовно ж класифі-

кації, то з моменту її створення вона стає стійкою і зберігається до моменту заміни її 

більш вдалою класифікацією [1, с. 11].  

Наукова класифікація являє собою систему супідрядних понять будь-якої сфери 

знань або діяльності людини, яку використовують як засіб для встановлення зв’язків між 

цими поняттями або класами об’єктів, а також для орієнтації у різноманітті понять або 

відповідних об’єктів [4, с. 9-10]. Тобто класифікацією є впорядкована послідовність ло-

гічних операцій поділу родового поняття на види та підвиди за єдиною підставою, коли 

кожен член поділу попередньої операції є подільним поняттям для подальшої операції 

поділу [5, с. 63].  

Класифікація злочинів має будуватися з урахуванням усіх правил формальної 

логіки, адже вона є основою для диференціації кримінально караних діянь та індивідуа-

лізації кримінальної відповідальності й покарання.  

Зокрема, правила формальної логіки передбачають таке:  

1. Використання в одній класифікації однієї підстави є одним із найбільш диску-

сійних питань серед учених. Підставою класифікації є насамперед логічне обрання кла-

сифікаційного критерію. Існує кілька правил у логіці обрання класифікаційного крите-

рію: по-перше, під час вибору критерію класифікації необхідно відштовхуватися від 

того, якого виду класифікацію буде проведено; по-друге, на досягнення якої кінцевої 

мети претендує класифікатор. Як відомо, у сучасному визначенні злочинів законодавець 

використовує два формальних критерії, а саме: покарання у вигляді позбавлення волі та 

штраф. 

2. Тотожність обсягу членів класифікації обсягу класифікованого явища по-

лягає у двох моментах: по-перше, усі суттєві ознаки, що притаманні злочину, повин-

ні бути обов’язковими для будь-якої категорії злочинів; по-друге, під класифікацію 

злочинів мають підпадати всі без винятку злочинні діяння, що наділені ознаками 

загального поняття злочину. Тому пропозиції законодавця щодо введення категорії 

«кримінальний проступок» до наявної категоризації злочинів суперечать логіці по-

будови класифікації, адже сама природа проступку говорить про те, що це діяння не 

є злочином. 

3. Взаємне виключення членами класифікації один одного. Так, вища та нижча 

межі санкції повинні відповідати тільки одній категорії злочинів [6, с. 6]. 

4. Безперервність поділу на класи означає, що класифікація повинна будувати-

ся в такий спосіб, щоб категорії злочинів були розташовані в певній логічній послідо-

вності, яка розкриває закономірність створення будь-якої із категорій. У цьому кон-

тексті послідовність із чотирьох категорій злочинів (злочини невеликої тяжкості, 

злочини середньої тяжкості, тяжкі злочини, особливо тяжкі злочини), на нашу думку, є 

найбільш вдалою. 

5. Ясність та чіткість підстав поділу вказує на те, що без якісного та чіткого кла-

сифікаційного критерію будь-яка наукова класифікація приречена на породження прак-

тичних помилок під час її застосування. Щодо наявного визначення злочину невеликої 

тяжкості слід наголосити, що воно поєднує в собі одразу два критерії – покарання у ви-

гляді позбавлення волі та штраф. 

6. Правило незалежності полягає в тому, що в логічно правильному визначенні 

визначаюче поняття у власних дефініціях не повинно містити визначуване поняття. Уна-

слідок порушення цього правила виникають помилки у визначенні. До речі, поняття, що 

визначається само через себе, називають тавтологією [5, с. 55]. 

7. Правило визначеності означає, що в логічно коректному визначенні всі озна-

ки, які складають зміст визначаючого поняття, повинні мати попередні точні визначення 

[5, с. 55].  

8. Правило позитивності вказує на те, що визначаюче поняття повинно врахову-
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вати ознаки, які розкривають зміст або обсяг визначуваного поняття [5, с. 55-56].  

Діалектичний підхід до класифікації злочинів дає можливість розглядати будь -

який злочин не лише з теоретичного боку. Адже всі кримінально карані діяння випли-

вають із соціально-психологічних, соціально-політичних, історичних та інших обста-

вин, що дозволяють об’єктивно встановлювати межі відповідальності за їх вчинення. 

Закони діалектики допомагають більш глибоко зрозуміти процеси та явища, що відбу-

ваються в кримінальному праві. Вони сприяють більш обґрунтованому розв’язанню 

проблем теорії кримінального права [4, с. 87]. Як відомо, до основних законів діалек-

тики належать такі: закон єдності та боротьби протилежностей [4, с.  87-94], закон вза-

ємного переходу кількісних і якісних змін [4, с. 94-101], закон заперечення заперечен-

ня [4, с. 107-110]. 

Класифікація як процес і результат наділена низкою функцій: пояснювальна фу-

нкція класифікації злочинів полягає в тому, що після визначення місця конкретного сус-

пільно небезпечного діяння в системі однорідних явищ на нього поширюється юридич-

ний режим цієї групи, визначаючи спосіб його включення до системи правового 

регулювання; евристична функція дозволяє провести ефективний пошук дефектів побу-

дованої системи з метою їх усунення; наукове прогнозування здійснюється завдяки кла-

сифікації злочинів, що дозволяє робити припущення про напрям розвитку та змін різних 

категорій злочинів; практична функція допомагає правильно визначити категоріальну 

належність конкретного злочину та зумовлює відповідні рамки його правових наслідків, 

які використовують на практиці [7, с. 13-14]. 

Як уже зазначалося, основою будь-якої класифікації є правильне визначення 

класифікаційного критерію. Варто погодитися з думкою Л. Н. Кривоченко, що критерієм 

будь-якої класифікації може виступати лише така ознака, яка, по-перше, відображає сут-

ність явищ, які класифікують їх єдність; по-друге, не виключає специфіки кожного класу 

явищ, їх різниці. При цьому зауважимо, що одні науковці критерієм класифікації вва-

жають ступінь суспільної небезпеки злочину, другі – суспільну небезпеку відповідного 

виду злочину в цілому (характер і ступінь), треті – характер і ступінь суспільної небез-

пеки конкретного вчиненого особою злочину, четверті ж як критерій класифікації про-

понують ураховувати суспільну небезпеку як діяння, так і особи злочинця [8, с. 71-72]. 

Власне, слово «критерій» означає підставу для оцінки, визначення або класифікації чо-

гось; мірило [9, с. 588]. 

Суспільна небезпека – необхідна, невід’ємна властивість, атрибут злочину, його 

визначальна якість [10, с. 20]. Словосполучення «суспільно небезпечний» уже говорить 

про те, що злочин є передусім небезпечним для суспільства та держави, оскільки він 

порушує встановлений у державі правопорядок [11, с. 28-29].  

У юридичній енциклопедії Б. М. Топорніна суспільну небезпеку визначено як 

основну ознаку злочину, що полягає у здатності передбаченого кримінальним законом 

діяння заподіювати суттєві збитки охоронюваним законом об’єктам (інтересам); суспі-

льна небезпека – матеріальна ознака (внутрішня властивість) злочинного діяння, що роз-

криває його соціальну сутність; суспільна небезпека є об’єктивною властивістю, що не 

залежить від волі законодавця [12, с. 848; 3].  

Суспільна небезпека як матеріальна ознака злочину перш за все виявляється в 

діянні, конкретному акті поведінки. До її критеріїв належать характер і ступінь. При 

цьому характер суспільної небезпеки визначається групою суспільних відносин, що є 

об’єктом злочинного посягання. До того ж суспільна небезпека визначає принципові 

відмінності різнорідних злочинів та залежить від об’єкта посягання, форми вини й кате-

горії злочину. Характер дії або бездіяльності, спосіб і засоби, за допомогою яких вчине-

но злочин, значною мірою впливають на характер і ступінь суспільної небезпеки злочи-

ну, тобто його тяжкість [13, с. 120]. Особлива частина КК України побудована з 

урахуванням характеру суспільної небезпеки, адже всі злочини в ній розташовані залеж-

но від визначеної законодавцем важливості суспільних відносин. 

Ступінь суспільної небезпеки вказує на відмінності однорідних злочинів. Уста-

новити ступінь суспільної небезпеки можна за такими обставинами: форма вини, мотив і 

мета злочину, спосіб вчинення, обставини, стадії вчинення злочину, роль підсудного у 

злочині, вчиненому за співучасті, розмір шкоди й тяжкість наслідків, наявність у вчине-

ному обставин, що тягнуть більш тяжке покарання відповідно до санкцій статей Особ-

ливої частини КК [14, с. 114].  

ПВСУ у постанові «Про практику призначення судами кримінального покаран-
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ня» звертає увагу суддів на те, що в разі призначення покарання в кожному конкретному 

випадку суди мають дотримуватися вимог кримінального закону й зобов’язані врахову-

вати ступінь тяжкості вчиненого злочину, відомості про особу винного та обставини, що 

пом’якшують та обтяжують покарання [15].  

У науці кримінального права вчені-юристи пропонували й інші критерії поділу 

злочинів на категорії. Так, поряд із суспільною небезпекою, що виступає як матеріаль-

ний критерій, пропонували й формальні критерії для класифікації злочинів, а саме: 

перелік злочинів, що поєднує конкретні статті Особливої частини КК; розмір покаран-

ня, призначеного вироком суду; санкція статті кримінального закону [16, с. 30-31; 17, 

с. 34-35].  

Такі вчені, як Л. М. Кривоченко, О. Б. Сахаров, М. Г. Кадніков, М. Д. Дурманов 

та ін., досліджували питання класифікації злочинів з урахуванням так званої типової 

санкції. За своєю суттю типова санкція є відображенням індивідуальних особливостей 

суспільної небезпеки, характерних для злочинів відповідної категорії, тобто носієм ін-

формації про суспільну небезпеку групи злочинів; формалізованим критерієм класифі-

кації злочинів, який у стислій та концентрованій формі вказує на тяжкість злочинів пев-

ного виду крізь розмір та вид покарання [18, с. 50-51]. 

Використання типової санкції як класифікаційного критерію дозволяє чітко 

окреслити межі кримінальної відповідальності за конкретну категорію злочинів. Саме 

тому основне покарання у вигляді штрафу, на нашу думку, є тим додатковим формаль-

ним критерієм класифікації злочинів, що руйнує законодавчу класифікацію та положен-

ня щодо існування типової санкції у вигляді позбавлення волі [3].  

Для назви певного виду злочинів використовують словосполучення «категорія 

злочинів». Воно є загальноприйнятим серед учених і вважається досить вдалим. За сво-

єю суттю термін «категорія» є родовим поняттям, що означає розряд предметів, явищ 

або їхню важливу спільну ознаку [9, с. 529]. Найбільш повне визначення категорії зло-

чинів дала Л. М. Кривоченко, вказавши, що для правильного тлумачення цього поняття 

необхідно насамперед ураховувати матеріальний критерій класифікації злочинів. Кате-

горія злочинів – група конкретних видів злочинів, що пов’язані закономірними, типови-

ми, загальними рисами об’єктивної суспільної небезпеки та тягнуть відповідні цій небе-

зпеці загальні кримінально-правові наслідки [17, с. 55-56; 3].  

Як зазначає О. І. Соболь, «поява в 2001  р. в КК України статті про класифікацію 

злочинів означала завершення багаторічних наукових пошуків та розробок моделі кате-

горизації злочинів, що почалися ще в 70-х роках минулого століття» [19]. Проте ідея 

запровадження кримінального проступку не залишила наукове та законодавче коло, що 

призвело до закріплення процедури розслідування кримінальних проступків у Криміна-

льному процесуальному кодексі України та подання за останні роки народними депута-

тами України низки законопроєктів щодо запровадження проступків до законодавчої 

класифікації злочинів. 

Висновки. Підсумовуючи викладене, можна зазначити, що побудова класифі-

кації злочинів перебуває в нерозривному взаємозв’язку з принципами формальної логіки 

та законами діалектики. Погляди вчених на кількість категорій злочинів у класифікації є 

різними. Проведений аналіз теоретичних положень класифікації злочинів дозволяє за-

уважити, що чинне законодавче визначення злочинів невеликої тяжкості, середньої тяж-

кості, тяжких та особливо тяжких побудовано з недотриманням деяких основних правил 

формальної логіки, що стосуються необхідності використання в одній класифікації одні-

єї підстави, ясності й чіткості підстав поділу [3]. Закон України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих 

категорій кримінальних правопорушень» докорінно змінює підхід до законодавчої кла-

сифікації кримінально караних діянь, запроваджує поняття кримінального правопору-

шення та його класифікацію, що змінює підхід у частині розподілу злочинних діянь на 

злочини та проступки [20]. 
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SUMMARY 

Skok O. S., Omelchenko S. V. Doctrinal basis of crime classification. The article deals with 

the issues of formation, development and legislative registration of the Institute for the classification of 

crimes. Scientific and legislative classification of crimes, rules of formal logic as a basis for differentia-

tion of criminal offenses and individualization of criminal responsibility and punishment are investigated. 

The term “crime classification” has been interpreted, the principles and functions of classification have 

been defined.  

The definition of the classification criterion, the content of public danger in the doctrine of 

criminal law, for which there is a large number of scientific views, is given. The criteria of public danger 

as a material sign of a crime are defined. According to Article 12 of the Criminal Code of Ukraine, de-

pending on the severity of the crime, the crimes are divided into crimes of low gravity, moderate, serious 

and especially serious. The legislative classification of crimes was made taking into account the type of 

punishment (fine and imprisonment), as well as the amount of punishment. Crime classification is inextri-

cably linked to the principles of formal logic and the laws of dialectics.  

The analysis of the theoretical provisions of the classification of crimes shows that the current 

legislative definition of crimes of small gravity, medium gravity, grave and especially grave, - is con-

structed with the non-observance of some basic rules of formal logic concerning the necessity of using in 

one classification the same grounds and grounds . It should also be noted that the neglect of the typical 

sanction by the legislator as the sole classification criterion has led to the emergence of an additional for-

mal criterion in the form of a fine, which in itself contradicts the generally accepted doctrinal provisions 

for constructing the classification. 

Keywords: classification, crime, public danger, nature of public danger, degree of public danger. 
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СПІВВІДНОШЕННЯ ЗЛОЧИНІВ РІЗНОГО СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ  

В КРИМІНАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ  
 

Розглянуто питання класифікації кримінально караних діянь у чинному Кримінальному 

кодексі України. Проаналізовано всі злочини, відповідальність за які встановлено в Особливій 

частині Кримінального кодексу України, та на основі цього проведено детальну характеристику 

злочинів невеликої тяжкості, злочинів середньої тяжкості, тяжких та особливо тяжких злочинів. 

Проведено аналіз відсоткового співвідношення різних категорій злочинів і визначено вплив сту-

пеня тяжкості злочинів на деякі питання кримінальної відповідальності. 

Ключові слова: злочин, кримінальна відповідальність, класифікація злочинів, злочини не-

великої тяжкості, злочини середньої тяжкості, тяжкі злочини, особливо тяжкі злочини.  

 

Постановка проблеми. Відповідно до ст. 12 Кримінального кодексу України (да-

лі КК України) залежно від ступеня тяжкості злочини поділяються на злочини невеликої 

тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі [1]. Законодавча класифікація зло-

чинів проведена з урахуванням виду покарання (штраф і позбавлення волі), а також розмі-

ру покарання. Такого вигляду норма чинного КК України набула відповідно до Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації від-

повідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності» від 15 листопада 2011 

року, № 4025-VI [2]. Необхідність прийняття зазначеного Закону України вбачалася в не-

обхідності приведення положень українського кримінального законодавства до рівня єв-

ропейських стандартів, згідно з якими за вчинення правопорушень в економічній та госпо-

дарській сферах пріоритет надається застосуванню штрафних санкцій [3]. 

Аналіз публікацій, у яких започатковано вирішення цієї проблеми. Окремі 

питання класифікації злочинів досліджували такі вчені: О. І. Бойко, Є. В. Болдирев, 

І. Я. Гонтар, А. Е. Жалінський, М. І. Загородніков, М. Г. Кадніков, С. Г. Келіна, 

П. В. Коробов, А. П. Козлов, В. М. Кудрявцев, Н. Ф. Кузнецова, В. П. Махоткін, 

М. І. Мельник, Є. А. Онгарбаєв, В. В. Питецький, О. М. Ратьков, О. Б. Сахаров, І. І. Сап-

рикін, О. І. Соболь, П. А. Фефелов, М. І. Хавронюк та ін. 

На монографічному рівні особливої уваги потребує дослідження Л. М. Криво-

ченко «Класифікація злочинів» (1983 р.) та «Класифікація злочинів за ступенем тяжкос-

ті у Кримінальному кодексі України» (2010 р.) [4, 5]. 

Мета статті полягає у дослідженні змісту Особливої частини Кримінального ко-

дексу України та зіставленні злочинів невеликої тяжкості зі злочинами середньої тяжко-

сті, тяжкими та особливо тяжкими за різними критеріями, а також визначення їх місця в 

системі кримінально караних діянь. 
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Виклад основного матеріалу. Особлива частина КК України налічує 889 скла-

дів злочинів різного ступеня тяжкості. Із них злочини невеликої тяжкості становлять 

23,9 %, злочини середньої тяжкості – 35,6 %, тяжкі злочини – 27,5 % та особливо тяжкі 

злочини складають 12,8 %.  

Так, відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України злочином невеликої тяжкості є злочин, 

за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, 

або інше, більш м’яке покарання, за винятком основного покарання у виді штрафу в ро-

змірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

В Особливій частині КК України значна кількість злочинних діянь віднесена до 

злочинів невеликої тяжкості – 213, що становить 23,9 % від загальної кількості всіх зло-

чинів. Серед злочинів невеликої тяжкості умисними є 206, що становить 96,7 %, необе-

режними – 7, або 3,3 %. 

В Особливій частині КК України злочини невеликої тяжкості містяться в 

дев’ятнадцяти з двадцяти розділів. Винятком є відсутність злочинів досліджуваної кате-

горії в Розділі І «Злочини проти основ національної безпеки України». Це пояснюється 

важливістю об’єкта, який охороняється законом, а саме суспільних відносин, які забез-

печують державну безпеку, конституційний лад, суверенітет, незалежність, територіаль-

ну цілісність і недоторканість, обороноздатність, – тобто основи національної безпеки 

України [6, с. 7].  

В інших розділах Особливої частини КК України кількість злочинів невеликої 

тяжкості варіюється із врахуванням сутності та значення суспільних відносин, на які 

може бути скоєне злочинне посягання. Найбільший відсоток злочинів невеликої тяжкос-

ті міститься в Розділі V «Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і 

свобод людини і громадянина» – 14 %, Розділі XV «Злочини проти авторитету органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини 

проти журналістів» – 11,7 %. Найменший відсоток таких злочинів містить Розділ ІІІ 

«Злочини проти волі, честі та гідності особи», Розділ IV «Злочини проти статевої свобо-

ди та статевої недоторканості особи», Розділ ХХ «Злочини проти миру, безпеки людства 

та міжнародного правопорядку» – усього по 1 % в кожному розділі.  

Під час аналізу злочинів невеликої тяжкості з основним складом ми бачимо, що 

вони наявні в усіх розділах Особливої частини КК України, окрім першого. Основна 

частина таких складів злочинів зосереджена у вже зазначених вище розділах V та XV. 

На відміну від них, відсутність кваліфікованих складів у більшості розділів пояснюється 

тим, що вони трансформуються у злочини більшого ступеня тяжкості. Кваліфіковані 

склади злочинів невеликої тяжкості містяться лише у восьми розділах Особливої части-

ни КК України.  

Серед злочинів невеликої тяжкості є склади злочинів із пом’якшувальними об-

ставинами – привілейовані. Усього їх налічується 3 склади: ст. 18 «Умисне вбивство при 

перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для 

затримання злочинця»; ст. 123 «Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані 

сильного душевного хвилювання»; ст. 124 «Умисне заподіяння тяжких тілесних ушко-

джень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, не-

обхідних для затримання злочинця».  

Підставами криміналізації діянь і потрапляння їх до категорії злочинів невеликої 

тяжкості є певні обставини, за наявності яких діяння стає кримінально караним. Серед 

обставин, притаманних деяким злочинам невеликої тяжкості, є такі: шкода або збитки, 

завдані злочином; повторність або рецидив злочину; вчинення злочину з корисливих, 

особистих або хуліганських мотивів; наслідки, завдані злочином, та інші.  

Наступною для розгляду є категорія злочинів середньої тяжкості. Так, злочином 

середньої тяжкості, відповідно до ч. 3 ст. 12 КК України, є злочин, за який передбачене 

основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п’яти років.  

До злочинів середньої тяжкості належить 317 складів, що становить 35,6 % від 

загальної кількості всіх злочинів. Серед злочинів середньої тяжкості умисними є 302, що 

становить 95,3 %, необережними – 15, або 4,7 %. В Особливій частині КК України зло-

чини середньої тяжкості містяться у всіх розділах.  

Найбільший відсоток злочинів середньої тяжкості припадає на Розділ ІІ «Злочи-

ни проти життя та здоров’я особи» – 9,7 %; Розділ V «Злочини проти виборчих, трудо-

вих та інших особистих прав і свобод людини і громадянина» – 8,5 %; Розділ ХІХ «Зло-



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 1 

ISSN 2078-3566 155 

чини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)», Ро-

зділ VІІ «Злочини у сфері господарської діяльності» – 8,5 %. Найменший відсоток таких 

діянь містять Розділ Х «Злочини проти безпеки виробництва» та Розділ ХХ «Злочини 

проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку» – 1 %; Розділ І «Злочини 

проти основ національної безпеки України» – 1,3 %.  

Поєднання певних об’єктивних та суб’єктивних ознак у кваліфікованих складах 

злочинів середньої тяжкості знаходять свій вияв в обтяжуючих обставинах, найбільш 

типових для цієї категорії. 

Злочини середньої тяжкості також налічують 2 привілейованих склади: ст. 116 

«Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання» та ст. 117 «Умисне 

вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини».  

Третьою категорією злочинів, відповідно до ст. 12 КК, є категорія тяжких зло-

чинів. Згідно з ч. 4 ст. 12 КК України тяжким злочином є злочин, за який передбачене 

основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п’яти тисяч неоподатко-

вуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти 

років.  

Особлива частина КК України до категорії тяжких злочинів відносить 245 скла-

дів, що складає 27,5 % усіх злочинів. Під час аналізу відсоткового співвідношення кате-

горії тяжких злочинів із категоріями злочинів невеликої та середньої тяжкості стало оче-

видним, що ступінь тяжкості злочинів пропорційно впливає на зменшення кількості 

злочинів з основним складом та збільшення злочинних діянь із кваліфікованим складом. 

Окрім цього, для категорії тяжких злочинів характерна відсутність привілейованих 

складів злочинів. 

В Особливій частині КК України серед тяжких злочинів умисними є 233, що 

становить 95,1 %, необережними – 12, або 4,9 %. Тяжкі злочини містяться в усіх двадця-

ти розділах Особливої частини КК України. 

Найбільша кількість цих злочинів зосереджена в Розділі ХІХ «Злочини проти 

встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)» – 21,2 %. Такий 

великий відсоток безпосередньо пов’язаний із суспільною небезпечністю наслідків, які 

можуть бути завдані в разі вчинення того чи іншого діяння, передбаченого в зазначено-

му розділі. Найменший відсоток тяжких злочинів припадає на Розділ ХVI «Злочини у 

сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та 

комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку» – усього 0,8 %. Для порівняння, категорія 

злочинів невеликої тяжкості в цьому ж розділі містить 2,3 % складів злочинів.  

Із підвищенням ступеня тяжкості категорії злочинів спостерігається збільшення 

кількості злочинів, учинених повторно, або рецидив злочину, групою осіб, групою осіб 

за попередньою змовою або організованою групою, із використанням малолітнього, із 

використанням умов воєнного чи надзвичайного стану, загальнонебезпечним способом 

та інші обтяжуючі обставини.  

До останньої законодавчо визначеної категорії злочинів, ступінь тяжкості яких є 

найбільш високим, належать особливо тяжкі злочини. Так, особливо тяжким злочином, 

відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України, є злочин, за який передбачене основне покарання у 

виді штрафу в розмірі понад двадцять п’ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.  

У КК України до цієї категорії належить 114 складів, або 12,8 % злочинів. Серед 

особливо тяжких злочинів умисними є 110, що становить 96,5 %, необережними – 4, або 

3,5 %. Діяння, які належать до категорії особливо тяжких злочинів, містяться в сімнад-

цяти з двадцяти розділів Особливої частини КК України.  

Великий відсоток особливо тяжких злочинів зосереджений у Розділі IX «Злочи-

ни проти громадської безпеки» – 13,2 %, Розділі ХV «Злочини проти авторитету органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини 

проти журналістів» та Розділі ХХ «Злочини проти миру, безпеки людства та міжнарод-

ного правопорядку» – 11,4 %. Невелика кількість таких злочинів міститься в Розділі VIII 

«Злочини проти довкілля», Розділі Х «Злочини проти безпеки виробництва» та Розділі 

XVII «Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з на-

данням публічних послуг» – 0,8 %.  

Основні склади особливо тяжких злочинів містять дев’ять із двадцяти розділів 

Особливої частини КК. Кваліфіковані склади таких злочинів відсутні в Розділі V «Зло-

чини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадяни-
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на», Розділі XIV «Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості держав-

них кордонів, забезпечення призову та мобілізації» та Розділі XVI «Злочини у сфері ви-

користання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних 

мереж і мереж електрозв’язку». 

Основні склади кваліфікованих особливо тяжких злочинів, як правило, належать 

до категорії тяжких злочинів. Наприклад, ст. 114
1
 КК «Перешкоджання законній діяль-

ності Збройних Сил України та інших військових формувань» – ч. 1 ст. 114
1
 КК (тяж-

кий злочин), ч. 2 ст. 114
1
 КК (особливо тяжкий злочин); ст. 147 КК «Захоплення заруч-

ників» – ч. 1 ст. 147 КК (тяжкий злочин), ч. 2 ст. 147 КК (особливо тяжкий злочин); 

ст. 149 КК «Торгівля людьми» – ч. 1 ст. 149 КК (тяжкий злочин), ч. 2 ст. 149 КК (особ-

ливо тяжкий злочин); ст. 201 КК «Контрабанда» – ч. 1 ст. 201 КК (тяжкий злочин), ч. 2 

ст. 201 КК (особливо тяжкий злочин); ст. 209 КК «Легалізація (відмивання) доходів, 

одержаних злочинним шляхом» – ч. 1 ст. 209 КК (тяжкий злочин), ч. 2 ст. 209 КК (особ-

ливо тяжкий злочин) та ін.  

Звертаємо увагу на випадки доволі «різкого стрибка» між категоріями злочинів. 

Мається на увазі перехід злочинних діянь із категорії злочинів невеликої тяжкості до 

категорії особливо тяжких злочинів. Наприклад, ст. 252 КК «Умисне знищення або пош-

кодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фо-

нду» – ч. 1 ст. 252 КК (злочин невеликої тяжкості), ч. 2 ст. 252 КК (особливо тяжкий 

злочин); ст. 347 КК «Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохо-

ронного органу, працівника органу державної виконавчої служби чи приватного вико-

навця» – ч. 1 ст. 347 КК (злочин невеликої тяжкості), ч. 2 ст. 347 КК (особливо тяжкий 

злочин); ст. 347
1
 КК «Умисне знищення або пошкодження майна журналіста» – ч. 1 

ст. 347
1
 КК (злочин невеликої тяжкості), ч. 2 ст. 347

1
 КК (особливо тяжкий злочин). 

Така ситуація пояснюється наявністю особливо тяжких наслідків в особливо тяжких 

злочинах. Щодо наслідків, які притаманні цим діянням, то вони полягають у вчиненні 

діяння шляхом підпалу або іншим загальнонебезпечним способом, якщо це спричинило 

загибель людей або інші тяжкі наслідки.  

Обтяжуючі обставини, найбільш типові для кваліфікованих складів категорії осо-

бливо тяжких злочинів, узагалі можна охарактеризувати особливістю найбільш цінного 

об’єкта посягання та особливо тяжкими наслідками, які є результатом таких посягань. 

Висновки. Дослідження співвідношення злочинів невеликої тяжкості з іншими 

категоріями злочинів показало, що злочини невеликої тяжкості становлять доволі значну 

категорію злочинів та складають 23,9 % від загальної кількості діянь, передбачених 

Особливою частиною КК України. Відсутність у ст. 12 КК України вказівки на форму 

вини призвело до того, що всі без винятку категорії злочинів можуть бути як умисними, 

так і необережними. В Особливій частині КК України спостерігається наявність доволі 

різкого переходу від категорії злочинів невеликої тяжкості до категорії особливо тяжких 

злочинів, що пов’язано з настанням особливо тяжких наслідків у кваліфікованих складах 

кримінально караних діянь. 
 

Список використаних джерел 

1. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05 квітня 2001 року, № 2341-ІІI. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення 05.02.2020). 

2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповіда-

льності за правопорушення у сфері господарської діяльності: Закон України від 15 листопада 2011 

року, № 4025-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4025-17 (дата звернення 10.02.2020). 

3. Скок О. С. Злочини невеликої тяжкості та питання кримінальної відповідальності: 

монографія. Харків: Право, 2017. 264 с. 

4. Кривоченко Л. Н. Классификация преступлений. Харьков: Вища школа, 1983. 129 с. 

5. Кривоченко Л. М. Класифікація злочинів за ступенем тяжкості у Кримінальному ко-

дексі України: монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2010. 120 с.  

6. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар: У 2 т. Т. 1 / 

Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. Харків: Право, 2013. 1040 с. 

 

Надійшла до редакції 20.02.2020 

 
References: 

1. Kryminal'nyj kodeks Ukrai'ny : Zakon Ukrai'ny vid 05 kvitnja 2001 roku [The Criminal 

Code of Ukraine: Law of Ukraine of April 05, 2001]. Available at:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4025-17  (accessed 05.02.2020). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4025-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4025-17


Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 1 

ISSN 2078-3566 157 

2. Pro vnesennja zmin do dejakyh zakonodavchyh aktiv Ukrai'ny shhodo gumanizacii' 

vidpovidal'nosti za pravoporushennja u sferi gospodars'koi' dijal'nosti : Zakon Ukrai'ny vid 15 lystopada 

2011 roku [On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on the Humanization of Liability for 

Offenses in the Field of Economic Activity: Law of Ukraine of November 15, 2011]. Available at:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4025-17  (accessed 10.02.2020). 

3. Skok O.S. (2017) Zlochyny nevelykoi' tjazhkosti ta pytannja kryminal'noi' vidpovidal'nosti 

[Minor gravity crimes and criminal liability]. H. : Pravo. (in Ukr.) 

4. Kryvochenko L.N. (1983) Klassyfykacyja prestuplenyj [Classification of crimes]. Har'kov: 

Vyshha shkola. (in Ukraine) 

5. Kryvochenko L.M. (2010) Klasyfikacija zlochyniv za stupenem tjazhkosti u Kryminal'nomu 

kodeksi Ukrai'ny [Classification of crimes by severity in the Criminal Code of Ukraine]. K.: Jurinkom 

Inter. (in Ukr.) 

6. Statystychna informacija pro stan zlochynnosti ta rezul'taty prokurors'ko-slidchoi' dijal'nosti 

[Statistical information on the state of crime and the results of prosecutorial investigative activity]. Avail-

able at:  https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=104402  (accessed 08.02.2020). 

7. Baulin Ju.V. (2013) Kryminal'nyj kodeks Ukrai'ny. Naukovo-praktychnyj komentar : U 2 t. - 

T.1. [Criminal codex of Ukraine. Scientific and Practical Commentary: In Volume 2 - Volume 1.]. H.: 

Pravo. (in Ukr.)    

 

SUMMARY 

Skok O.S, Shylo I.V. Relations of crimes of different gravity degree in the Criminal code 

of Ukraine. The article deals with the classification of criminal offenses in the current Criminal Code of 

Ukraine. All the crimes, the responsibility for which are established in the Special part of the Criminal 

Code of Ukraine, are analyzed and on the basis of this detailed description of crimes of small gravity, 

crimes of moderate gravity, serious and especially serious crimes is carried out. According to Art. 12 of 

the Criminal Code of Ukraine, depending on the severity of the crimes are divided into crimes of small 

severity, moderate, serious and especially serious. The legislative classification of crimes was made tak-

ing into account the type of punishment (fine and imprisonment), as well as the amount of punishment. 

This is the norm of the current Criminal Code acquired in accordance with the Law «On Amendments to 

Certain Legislative Acts of Ukraine on the Humanization of Liability for Offenses in the Field of Eco-

nomic Activity» of November 15, 2011 No. 4025-VI.  

The percentage of different categories of crimes has been analyzed and the impact of the severi-

ty of crimes on some criminal liability issues has been determined. A study of the ratio of minor crimes to 

other categories of crimes showed that minor crimes constitute a fairly significant category of crimes, 

compared to others, namely 24.9%. In the Special Part of the Criminal Code, there is a «sharp jump» 

from the category of minor crimes to the category of especially serious crimes, which is connected with 

the occurrence of especially grave consequences in the qualified criminal offenses. 

Keywords: crime, criminal responsibility, classification of crimes, crimes of small gravity, 

crimes of moderate gravity, serious crimes, especially serious crimes. 
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НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ  

ДЛЯ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

 
Визначено сучасні проблеми підготовки фахівців для органів досудового розслідування 

Національної поліції. Запропоновано основні напрямки удосконалення підготовки фахівців для 

органів досудового розслідування Національної поліції: 1) підвищення вимог до якості юридичної 

освіти та професійної підготовки майбутніх працівників слідчих підрозділів; 2) запровадження 

підготовки фахівців для органів досудового розслідування відповідно за закріпленими МВС Укра-

їни профілями; 3) запровадження ефективної моделі проведення бінарних занять із залученням 

досвідчених працівників органів досудового розслідування в процесі підготовки фахівців для та-

ких органів. 

Ключові слова: підготовка фахівців, органи досудового розслідування, заклади вищої 

освіти, Національна поліція. 

 

Постановка проблеми. На сьогодні в Україні триває процес реформування ор-

ганів внутрішніх справ та правоохоронної системи в цілому, вплив як зовнішніх, так і 

внутрішніх факторів зумовлює необхідність постійного удосконалення нормативно-

правового забезпечення діяльності підрозділів Національної поліції, зміни їх структур-

но-функціональної побудови, а це визначає потребу своєчасного наукового аналізу та 

розробок з метою їх впровадження у практичну діяльність, а також удосконалення якості 

підготовки відповідних фахівців. 

Органи досудового розслідування держави є одним з основних суб’єктів реалі-

зації її правоохоронної функції. Саме в діяльності цих органів найяскравіше виявляється 

реально існуючий стан боротьби зі злочинністю та захищеність прав і свобод громадя-

нина від злочинних посягань [1, с. 1]. 

З кожним роком до правоохоронної діяльності державних органів, зокрема На-

ціональної поліції, висуваються більш підвищенні вимоги, що у свою чергу вимагає збі-

льшення обсягу необхідних знань працівниками поліції. Підвищення інтелектуального 

рівня злочинців, використання правопорушниками більш досконалих способів та засобів 

вчинення правопорушень, ретельна підготовка, маскування злочинних дій вимагають 
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адекватного реагування органів внутрішніх справ, що вимагає у свою чергу відповідної 

професійної підготовки працівників системи МВС. 

Аналіз публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми. Пи-

тання підготовки фахівців для ОВС досліджували А. В. Андрєєв, О. М. Бандурка, 

І. В. Бригадир, К. Л. Бугайчук, Р. Г. Валєєв, І. В. Зозуля, В. В. Колісніченко, А. В. Мов-

чан, О В. Кузніченко, І. В. Панова, В. О. Пугач, А. В. Романов, А. С. Салман, Д. Ю. Сі-

ротченков, В. В. Сокуренко, В. В. Тарасенко, С. М. Школа та ін. Проте сьогодні бракує 

ґрунтовних досліджень щодо напрямків удосконалення підготовки фахівців для органів 

досудового розслідування Національної поліції, що зумовлює актуальність досліджу-

ваної проблематики. 

Метою написання статті є визначення напрямків удосконалення підготовки фа-

хівців для органів досудового розслідування Національної поліції. 

Виклад основного матеріалу. Реформування системи ОВС суттєво вплинуло 

на структурно-функціональну побудову окремих підрозділів Національної поліції, вели-

ку частину з них було значно скорочено, деякі підрозділи були зовсім ліквідовані. 

Після початку реформування ОВС минуло не так багато часу, але уже сьогодні 

вбачається значна кількість прорахунків у структурно-функціональній побудові окремих 

підрозділів Національної поліції. 

На сьогодні нагальною є проблема налагодження взаємодії між працівниками 

окремих підрозділів кримінальної поліції та слідчими підрозділів органів досудового 

розслідування. 

Вказана проблема в першу чергу виникла у тих підрозділах, які в процесі реформу-

вання були відділені від територіальних підрозділів Національної поліції (підрозділи страте-

гічних розслідувань) та тих, які були утворенні в процесі реформування (кіберполіція).  

Наприклад, справи у злочинах, виявлених працівниками відділів при управліннях 

стратегічних розслідувань, як правило, розслідують або слідчі слідчих управлінь при 

ГУНП в областях, або слідчі підрозділи при відділеннях поліції в обласних центрах, де 

розташоване відповідне управління стратегічних розслідувань. І тут майже не виникає 

проблем з організацією взаємодії між цими підрозділами. Однак у випадку виявлення зло-

чинів працівниками міжрайонних відділів стратегічних розслідувань такі злочини розслі-

дують слідчі підрозділи при відділеннях (відділах) поліції, на території яких такий злочин 

було скоєно, і тут виникають проблеми, описані нами вище, пов’язані з великою територі-

єю обслуговування таких відділів стратегічних розслідувань. Оперативний працівник, 

який працює в окремо взятому районному центрі, не має можливості якісно здійснювати 

оперативне супроводження кримінального провадження, яке ведеться слідчим за 50, а в 

деяких випадках, і за 100 кілометрів від місця дислокації оперативного підрозділу. 

Ще гірша ситуація виникає в процесі налагодження взаємодії зі слідчими в про-

цесі розслідування кіберзлочинів, оскільки підрозділи кіберполіції взагалі мають міжре-

гіональну побудову і мають значно гіршу ніж у підрозділів стратегічних розслідувань 

територіальну розгалуженість. 

Але навіть у випадку, коли й оперативний підрозділ і слідчий підрозділ, в якому 

знаходиться кримінальне провадження, будуть розташовані в одному місці, це не вирі-

шить проблему, пов’язану з кваліфікацією слідчих, оскільки, як показали результати 

дослідження, у переважній більшості випадків лише в слідчих управліннях були наявні 

слідчі, які спеціалізуються на розслідуванні кримінальних правопорушень виявлення 

яких покладено на окремі підрозділи кримінальної поліції (боротьби зі злочинами, 

пов’язаними з торгівлею людьми; протидії наркозлочинності; внутрішньої безпеки; кі-

берполіції; стратегічних розслідувань), і більшість із них становлять колишні працівники 

таких підрозділів, які потрапили під скорочення в процесі реформування ОВС та зміни 

структурно-функціональної побудови підрозділів кримінальної поліції. Інша частина 

слідчих, зокрема ті, які працюють в територіальних органах, підрозділах поліції, мають 

поверхневі знання щодо розслідування таких злочинів та не мають достатнього досвіду 

їх розслідування. 

На нашу думку, вирішити зазначену проблему можна двома основними спосо-

бами: 

По-перше, здійснювати підготовку фахівців для органів досудового розсліду-

вання за відповідними напрямками або спеціалізацією підготовки. 

По-друге, змінити статус оперуповноваженого (інспектора) окремих підрозділів 

кримінальної поліції на детектива [2, с. 59]. 
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При цьому слід зазначити, що застосування будь-якого із запропонованих спо-

собів вказують на необхідність якісно нового підходу до підготовки фахівців для органів 

досудового розслідування. Крім того, на сьогодні існуюча нормативна база не надає мо-

жливості без внесення відповідних змін у законодавство створити в структурі Націона-

льної поліції детективні підрозділи, тому пропонуємо більш детально зупинитися на 

першому способі вирішення існуючих на сьогодні проблем. 

Підвищення професіоналізму працівників поліції, зокрема слідчих, безпосеред-

ньо залежить від якості навчально-виховного процесу в закладах освіти системи МВС 

України. Переважна більшість науковців та практичних працівників єдині у тому, що 

основним способом забезпечення якості та ефективності діяльності працівників поліції є 

«сучасна система професійної освіти, що орієнтована на підготовку професіонала, здат-

ного виконувати свої функції». 

Слід зазначити, що у структурі ЗВО МВС України спеціалізація підготовки пра-

цівників поліції зосереджена лише на процесі підготовки працівників оперативних під-

розділів кримінальної поліції (Дніпропетровський державний університет внутрішніх 

справ – фінансово-економічна безпека; Одеський державний університет внутрішніх 

справ – підрозділи протидії наркозлочинності тощо). У свою чергу процес підготовки 

фахівців для органів досудового розслідування не має такою розгалуженої системи за 

напрямками підготовки. 

Відомча система освіти не існує ізольовано, у якомусь вакуумі, вона є органіч-

ною складовою національної системи освіти України. З іншого боку, життєздатність 

відомчої системи зумовлюється тим, що на неї безпосередньо впливають замовники на 

висококваліфіковані кадри, тобто галузеві служби Міністерства внутрішніх справ Украї-

ни і Національної поліції зокрема. Саме тому необхідно чітко визначити, що, на відміну 

від орієнтації на підготовку фахівців широкого профілю у провідних цивільних навчаль-

них закладах, відомча система освіти спрямована, перш за все, на якісне кадрове забез-

печення конкретних галузей діяльності органів та підрозділів Національної поліції. 

Отож, з метою найбільш повного задоволення фахових запитів та потреб замовників на 

спеціалістів, основне завдання відомчих навчальних закладів полягає у підготовці доста-

тньою мірою спеціалізованих фахівців.  

На нашу думку, заклади вищої освіти, крім МВС, не призначені для підготовки 

фахівців для Національної поліції. Вони можуть бути початковою ланкою в подальшій 

професійній освіті поліцейського, але в ніякому разі не базовою, тобто вони надають 

знання загального характеру, які у подальшому можуть бути використані у службовій 

діяльності.   

Отже, найважливішим напрямком вирішення проблем кадрового  забезпечення 

органів досудового розслідування є підвищення вимог до якості юридичної освіти та 

професійної підготовки майбутніх працівників слідчих підрозділів.  

На нашу думку, навіть стовідсоткове вирішення проблеми одержання слідчими 

вищої юридичної освіти буде недостатнім у зв’язку з появою нових видів злочинів, роз-

слідування яких вимагає серйозної професійної підготовки, зокрема перепідготовки слі-

дчих та підвищення їх кваліфікації [3, с. 135]. Наприклад, при розслідуванні злочинів у 

сфері економіки, торгівлі людьми, кібербезпеки  тощо. 

Як відомо, перехід до інноваційних форм навчання вимагає певних фінансових 

витрат. Оскільки в цей час МВС не може здійснити достатнє фінансування закладів осві-

ти, перебудова навчального процесу здійснюється, як правило, силами і можливостями 

самих закладів освіти. 

На сьогодні підготовкою фахівців для органів досудового розслідування займа-

ються усі без винятку ЗВО МВС України. При цьому, слід зазначити, що рік тому нака-

зом МВС України № 479 «Про вдосконалення підготовки поліцейських у ЗВО МВС» за 

Національною академією внутрішніх справ, Харківським національним університетом 

внутрішніх справ, Львівським державним університетом внутрішніх справ,  Одеським 

державним університетом внутрішніх справ та Дніпропетровським державним універси-

тетом внутрішніх справ було установлено пріоритетність у забезпеченні післядипломної 

освіти за видами службової діяльності поліцейських [4, с. 84]. 

Головним в організації навчального процесу під час підготовки слідчих повинно 

стати максимальне наближення змісту навчання до потреб практики. Науково-

педагогічні кадри мусять чітко усвідомити, що усі здобутки певних галузей знань по-

винні бути підпорядковані вимогам практики. Вони повинні стати теоретично-
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методологічним підґрунтям реальної діяльності слідчих.  

На сучасному етапі розвитку суспільства обсяг та складність інформаційних по-

токів з кожним роком збільшується. Тому традиційна система навчання у закладах осві-

ти МВС України потребує постійного удосконалення на основі сучасних досягнень нау-

ки та техніки, що пов’язано з поліпшенням методики організації та проведення 

навчального процесу. 

Аналіз програм підвищення кваліфікації та спеціалізації слідчих Національної 

поліції, які були надані МВС, вказує на те, що раніше визначена вищезазначеним нака-

зом МВС України пріоритетність не була врахована. Наприклад, за Дніпропетровським 

державним університетом внутрішніх справ була установлено пріоритетність за такими 

профілями:  

 превентивна діяльність; 

 ювенальна превенція; 

 організація роботи чергових частин та служби «102»; 

 економічна безпека. 

Жоден з зазначених профілів підготовки не було враховано в процесі формуван-

ня програм підвищення кваліфікації та спеціалізації слідчих Національної поліції. 

На нашу думку, в ЗВО МВС України доцільно було б запровадити підготовку 

фахівців для органів досудового розслідування відповідно за закріпленими МВС Украї-

ни профілями.  

Слід зазначити, що окремі кроки в цьому напрямі вже зроблено. Зокрема, МВС 

розробило новий план освітнього процесу для спеціальності 081 «Право», в якому вже 

передбачено плани для підготовки слідчих для підрозділів боротьби з кіберзлочиннністю. 

На нашу думку, крім вказаної спеціалізації, існує необхідність запровадити від-

повідну підготовку слідчих за такими спеціалізаціями: 

 боротьба зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми; 

 протидії наркозлочинності; 

 внутрішньої безпеки; 

 стратегічних розслідувань. 

При цьому, з метою запровадження підготовки слідчих за окремими напрямка-

ми спеціалізації, доцільно здійснити аналіз потреб територіальних органів Національної 

поліції в таких фахівцях, зокрема не тільки у слідчих управліннях, а й відділах (відді-

леннях) поліції, оскільки останні працюють також за матеріалами, зібраними оператив-

ними підрозділами, які на сьогодні на місцях також не мають відповідного поділу за 

спеціалізаціями, оскільки після реформування підрозділи карного розшуку в територіа-

льних відділах та відділеннях поліції отримали нову назву «кримінальна поліція». А як-

що в цілому казати про структуру кримінальної поліції на рівні апарату Національної 

поліції, то вона на сьогодні включає у себе 11 підрозділів з різною спеціалізацією. 

Незаперечним є і те, що якість професійної підготовки слідчих визначається не 

тільки якістю і змістом навчального процесу, але і кваліфікацією та професійною майс-

терністю і досвідом викладацького складу. Постійне вдосконалення підготовки науково-

педагогічних кадрів має велике значення не тільки для укріплення кадрового потенціалу 

закладів вищої освіти, але й для підвищення якості навчальних занять. 

Сьогодні заклади вищої освіти МВС зіткнулись із проблемою такого змісту: що 

має бути пріоритетним під час підбору викладацьких кадрів ‒ практичний досвід чи ная-

вність в певної особи педагогічних здібностей. Як правило, викладачі, які мають досвід 

практичної діяльності, вбачають освітню мету лише у передачі свого особистого досві-

ду, який залишається сталим, тобто таким, що не удосконалюється, так як ці викладачі 

не мають необхідного досвіду боротьби із сучасною злочинністю і внаслідок цього ді-

ляться колишнім досвідом, який певною мірою є застарілим. У свою чергу викладачі, які 

не мають практичного досвіду професійної діяльності в органах досудового розсліду-

вання, надають переважно новітні знання, але переважно теоретичної спрямованості.  

Зазначене зумовлює необхідність побудови ефективної моделі проведення біна-

рних занять із залученням досвідчених працівників органів досудового розслідування в 

процесі підготовки фахівців для таких органів у закладах вищої освіти МВС України. 

Наприкінці хотілось би зазначити, що необхідність запровадження вказаної сис-

теми підготовки обумовлена не тільки проблемами в налагоджені взаємодії  між підроз-

ділами слідства та відповідними підрозділами, а й специфікою розслідування відповід-

них злочинів. 
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Висновки. Підсумовуючи викладене, можна дійти до висновку, що на сьогодні 

існує нагальна потреба  вдосконалення підготовки фахівців для органів досудового розс-

лідування Національної поліції. Основними напрямками вдосконалення підготовки фа-

хівців для органів досудового розслідування Національної поліції повинно стати: 1) під-

вищення вимог до якості юридичної освіти та професійної підготовки майбутніх 

працівників слідчих підрозділів; 2) запровадження підготовки фахівців для органів до-

судового розслідування відповідно за закріпленими МВС України профілями; 3) запро-

вадження ефективної моделі проведення бінарних занять із залученням досвідчених 

працівників органів досудового розслідування в процесі підготовки фахівців для таких 

органів.  
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SUMMARY 

Kobzar O.F., Darahan V.V. Areas of improvement of training National police pre-trial 

investigators. The article deals with defining directions for improving the training of specialists for pre-

trial investigation bodies of the National Police. Every year, more demanding demands are placed on law 

enforcement activities of state bodies, in particular the National Police, which in turn requires an increase 

in the amount of knowledge required by police officers. Increasing the intellectual level of criminals, 

using offenders more sophisticated methods and means of committing offenses, careful training, masking 

criminal acts require adequate response of law enforcement agencies, which in turn requires appropriate 

training of Interior Ministry employees. 

An analysis of the publications which initiated the solution of this problem showed that today 

there is a lack of thorough research on the directions of improving the training of specialists for the bodies 

of pre-trial investigation of the National Police, which determines the relevance of the investigated 

problems. At present, within the structure of higher education institutions of the Ministry of Internal 

Affairs of Ukraine, the specialization of training police officers is focused only on the process of training 

police officers of criminal police (Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs - financial and 

economic security; Odessa State University of Internal Affairs - units of counteraction etc.). In turn, the 

process of training specialists for pre-trial investigation bodies does not have such an extensive system of 

training areas. 

As a result of the conducted research, it is concluded that there is an urgent need to improve the 
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training of specialists for pre-trial investigation bodies of the National Police. The main directions for 

improving the training of specialists for the pre-trial investigation bodies of the National Police should be: 

1) increasing the requirements for the quality of legal education and professional training of future 

employees of investigative units; 2) introduction of training of experts for pre-trial investigation bodies 

according to the profiles assigned by the Ministry of Internal Affairs of Ukraine; 3) introduction of an 

effective model of conducting binary classes with the involvement of experienced staff of pre-trial 

investigation bodies in the process of training specialists for such bodies. 

Keywords: specialist training, pre-trial investigation bodies, higher education institutions, 

National Police. 
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НАУКОВА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ КОНЦЕПТУ  

«ПРИНЦИПИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

ПІДРОЗДІЛІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ» 

 
Статтю присвячено теоретичним проблемам визначення змісту дефініції «принципи опе-

ративно-розшукової діяльності підрозділів кримінальної поліції». За результатами виконаного 

аналізу встановлено: по-перше, наявність різноманіття підходів і думок, сформульованих у ре-

зультаті обговорення найбільш болючих та гострих аспектів, що відповідно вимагає комплексного 

підходу до розгляду та визначення змісту поняття «принципи оперативно-розшукової діяльності»; 

по-друге, визначено, що останнім часом серед фахівців-юристів триває активна полеміка щодо 

тематики обмеження конституційних прав та свобод особи під час здійснення оперативно-

розшукової діяльності. Зазначене, з одного боку, зумовлюється великою кількістю наявних пору-

шень у вказаній сфері практичними працівниками, а з іншого – недостатнім розумінням основних 

положень у частині проведення оперативно-розшукових заходів у вигляді невизначеності щодо 

застосування принципів ОРД у процесі протидії злочинності. Для досягнення поставленої у статті 

мети розглянуто семантику досліджуваного поняття, думки вітчизняних та зарубіжних вчених, 

наведено та критично проаналізовано принципово відмінні погляди. Як наслідок, констатовано, 

що під дефініцією «принципи оперативно-розшукової діяльності підрозділів кримінальної поліції» 

слід розуміти закріплені чинним законодавством керівні та основоположні ідеї та цінності, що не 

підлягають порушенню та в загальному вигляді визначають парадигму, основоположні курс, межі 

та границі для здійснення оперативно-розшукових заходів, використання оперативно-розшукових 

сил та засобів під час повсякденної діяльності підрозділів кримінальної поліції, спрямованої на 

оперативно-розшукову протидію злочинності. 

Ключові слова: принципи, оперативно-розшукова діяльність, підрозділи кримінальної поліції. 

 

Постановка проблеми. Положеннями конституції України людина, її права та 

свободи визначено найвищою соціальною цінністю [1] та є основоположним принципом 

для всього іншого національного законодавства. Також у Конституції України визнача-

ються і гарантуються права і свободи особи відповідно до загальновизнаних принципів і 
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норм міжнародного права й відповідно до норм Конституції нашої держави. Водночас 

Конституція прямо вказує на неможливість існування таких нормативних актів, що бу-

дуть їй протистояти в частині притиснення прав та свобод людини. Навіть в умовах над-

звичайного стану не підлягають обмеженню право на життя, охорона державою гідності 

особистості, право на недоторканність приватного життя, особисту й сімейну таємницю, 

захист своєї честі і доброго імені, право на житло, свобода совісті, віросповідання та ін. 

Однак практика свідчить, що у разі гарантування державою прав і свобод найважливіша 

складова – її діяльність щодо створення фактичних умов, за яких можлива реалізація 

прав і свобод, додержання законності, верховенства права, причому гарантування дер-

жавою таких засад – це, в кінцевому підсумку, створення системи принципів існування 

певної діяльності, в тому числі правоохоронної. Тобто в діяльності підрозділів криміна-

льної поліції під час здійснення ними оперативно-розшукової діяльності особливої уваги 

потребує система принципів такої діяльності. Враховуючи вище зазначене, вважаємо 

доцільним визначитись зі змістом дефініції «принципи оперативно-розшукової діяльно-

сті підрозділів кримінальної поліції». 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Взагалі в 

теорії оперативно-розшукової діяльності дослідженню питань, пов’язаних із принципа-

ми оперативно-розшукової діяльності, було присвячено досить велику кількість праць. 

Зокрема, вказана проблематика була частково досліджена в монографії Цуцкірідзе М. С. 

на тему: «Кримінально-процесуальна діяльність слідчого: теоретичні, правові та праксе-

ологічні засади», кандидатській дисертації Ценова Д. М. на тему: «Оперативно-

розшукове забезпечення підрозділами кримінальної поліції досудового розслідування 

злочинів корисливо-насильницького спрямування» та в методично-практичному матері-

алі Перепелиці М. М. (лекція на тему: «Поняття, завдання, принципи та правова основа 

оперативно-розшукової діяльності»). Однак аналізуючи зазначені наукові праці, а також 

наукові розробки інших фахівців у сфері оперативно-розшукової діяльності, констатова-

но, що ця проблематика ще не була повністю досліджена, і як наслідок, сьогодні відсут-

ній єдиний погляд щодо змісту дефініції «принципи оперативно-розшукової діяльності 

підрозділів кримінальної поліції». 

Метою статті є надання авторського змісту дефініції «принципи оперативно-

розшукової діяльності підрозділів кримінальної поліції». 

Виклад основного матеріалу. Останнім часом серед фахівців-юристів триває 

активна полеміка щодо тематики обмеження конституційних прав та свобод особи під 

час здійснення оперативно-розшукової діяльності. Зокрема, вказане, з одного боку, зу-

мовлюється значною кількістю наявних порушень у вказаній сфері практичними праців-

никами, з іншого – недостатнім розумінням основних положень у частині проведення 

оперативно-розшукових заходів, оскільки головним елементом забезпечення й обме-

ження інтересів людини й громадянина є принципи [2]. 

Різноманіття підходів і думок, сформульованих у результаті обговорення най-

більш болючих та гострих аспектів, вимагає комплексного підходу до розгляду та ви-

значення змісту поняття «принципи оперативно-розшукової діяльності». Враховуючи 

вказане, відштовхнемося від семантики досліджуваного поняття. 

Взагалі принципи (від лат. principium – початок, основа) є в ролі об’єктивної 

дійсності як керівні положення, в яких виражаються ідеї, вимоги і правила, якими рег-

ламентуються люди в тій чи іншій сфері діяльності. Крім того, під терміном «принцип» 

також розуміють внутрішнє переконання, погляд на речі, що визначають норму поведін-

ки [3].  

Водночас, як визначає Дубоносов Є. С., принципи є сполучною ланкою у будь-

якій системі, вони не існують самі по собі, поза будь-якою діяльністю, яка дає їм конк-

ретне організаційне і тактичне наповнення. Одночасно вони вносять єдність у тлумачен-

ня знання і служать відображенням у ньому основних об’єктивних закономірностей 

будь-якої діяльності. Зовнішнє відхилення від принципів неминуче призводить до збо-

чень її суті, а в разі великої кількості відхилень – ؘ до переродження в інший вид діяльно-
сті. У сфері ж ОРД внутрішнє переконання повинно відображати об’єктивні і суттєві 

закономірності, зумовлені складними в цій сфері суспільними відносинами. Принципи 

проведення оперативно-розшукових заходів під час здійснення ОРД прямо вказані в ст. 

4 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», а саме: законність, дотри-

мання прав і свобод людини і громадянина, принцип взаємодії з органами управління та 

населенням [4]. Однак існують й інші принципи, які напрацьовані практикою оператив-
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но-розшукової діяльності і випливають із змісту норм Закону України «Про оперативно-

розшукову діяльність», відомчих нормативних актів органів, які здійснюють оператив-

но-розшукову діяльність [5, с. 163; 6].  

Слід зазначити, що в теорії ОРД є декілька різних підходів щодо визначення 

принципів ОРД. 

Зокрема, Сервецький І. В., розглядаючи питання стосовно принципів розшуко-

вого права, наводить думку Шумилова О. Ю. про те, що серед науковців поки що не до-

сягнуто єдності щодо поняття, змісту й системи принципів оперативно-розшукової дія-

льності [5]. Водночас він оперує думками Козаченка І. П., Грохольського Л. В. та 

Шумилова О. Ю. Наприклад, Козаченко І. П. та Грохольський Л. В. принципи оператив-

но-розшукової діяльності поділяють на три групи: конституційні, загальні та спеціальні, 

а Шумилов О. Ю. поділяє їх на дві групи: конституційні принципи, тобто принципи, 

закріплені в Конституції, та інші принципи [5]. 

До того ж вчення про принципи настільки важливе для будь-якої соціальної дія-

льності людини і настільки всеосяжне, що до його розробки і тлумачення причетні вчені 

практично всіх галузей знань.  

Принципи як основні висловлюють зміст державно-правових вихідних основ 

всієї діяльності, є орієнтиром у правотворчій діяльності. Вони забезпечують нормативне 

регулювання й розвиток правової та правозастосовної систем [8]. 

Принципи ОРД як такі мають право на існування, оскільки детермінують саме 

цю діяльність, висловлюють її сутнісну визначеність, тим самим і відмежовують від су-

міжних видів діяльності (наприклад, криміналістики, кримінального процесу). Вони ма-

ють у своїй основі систему базових положень, які притаманні тільки ОРД і при цьому 

спираються на закони, що вивчаються іншими науками, тісно з нею пов’язаними (кримі-

нальне право, кримінальний процес, кримінологія, криміналістика, психологія та ін.). 

Принципи ОРД нерозривні з усією правоохоронною діяльністю, вони висловлюють 

об’єктивні і суттєві закономірності, що склалися під час протидії злочинності, з ураху-

ванням глибинної (корінної) специфіки використання ОРД. Породжені конкретною дій-

сністю, принципи не тільки відображають об’єктивні закономірності, але і є засобом 

перебудови цієї дійсності. Найчастіше до принципів цієї діяльності відносять положен-

ня, які мають велике значення для вирішення завдань ОРД, однак не є основними й зага-

льнообов’язковими [9].  

На нашу думку, формулювання підходу до розгляду проблематики принципів 

ОРД у такий спосіб є дещо некоректним та неетичним, оскільки при цьому залишається 

поза увагою визначення дефініції «принципи оперативно-розшукової діяльності» у ши-

рокому значенні. 

Водночас існує й інший підхід до визначення принципів оперативно-розшукової 

діяльності, зокрема шляхом розгляду безпосередньо кожного принципу та без уособлен-

ня загальної дефініції. 

Яскравим прикладом є думка авторського колективу (Албул С. В., Андрусенко 

С. В. та ін.), викладена в навчальному посібнику «Основи оперативно-розшукової діяль-

ності», про те, що вся оперативно-розшукова діяльність має здійснюватись наступально, 

використовуючи поєднання гласних і негласних заходів, добровільність, конфіденцій-

ність, конспірацію. При цьому Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» 

та інші закони, що регламентують цей вид правоохоронної діяльності, крім принципів, 

вказаних у ст. 4 Закону про ОРД, вказують і на інші принципи, тобто на ті керівні основ-

ні положення, які розроблені теорією та прийняті практикою і закріплені в оперативно-

розшуковому законодавстві та відомчих нормативних актах. Такі принципи притаманні 

саме такій галузі правоохоронної діяльності, як оперативно-розшукова, і тому їх нази-

вають ще галузевими. Такими принципами є поєднання гласних і негласних заходів, до-

бровільність, конфіденційність, конспірація, наступальність, цілеспрямованість, 

об’єктивність і повнота, доцільність, соціальна захищеність конфідентів. До того ж, опе-

ративно-розшукові заходи мають здійснюватись не тільки наступально, але й цілеспря-

мовано до повного виконання завдань із пошуку і фіксації даних про протиправну діяль-

ність окремих осіб, організацій, спеціальних служб іноземних держав та організацій з 

метою припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, а також 

отримання інформації в інтересах громадян, суспільства і держави [10]. 

Водночас Шевчук О. Ю., розглядаючи основні принципи запобігання та проти-

дії корупції, зазначає, що Закони України «Про запобігання корупції», «Про Національ-
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не антикорупційне бюро України», «Про оперативно-розшукову діяльність» та інші, що 

регламентують цей вид правоохоронної діяльності, крім принципів, названих у Законі 

України «Про оперативно-розшукову діяльність», вказують і на інші принципи, що за-

кріплені в оперативно-розшуковому законодавстві та відомчих нормативних актах, які є 

галузевими (спеціальними), оскільки вони притаманні саме такій галузі правоохоронної 

діяльності, як оперативно-розшукова. Такими принципами є конфіденційність, конспі-

рація, наступальність (оперативність), поєднання гласних та негласних заходів боротьби 

зі злочинністю [11]. Майже аналогічний висновок є й в подальших дослідженнях автора. 

Зокрема, знов-таки наголошується, що принцип поєднання гласних та негласних заходів 

боротьби зі злочинністю випливає зі змісту самого поняття ОРД, яка являє собою систе-

му гласних і негласних пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів, а 

саме надає можливість реалізувати результати негласної роботи в інтересах криміналь-

ного судочинства [12]. 

Проаналізувавши наведені та ще низку інших тверджень, обґрунтовано такі ви-

сновки: 

1) принципи оперативно-розшукової діяльності в теорії ОРД в загальному ви-

гляді розглядаються науковцями як певні основоположні, керівні ідеї  певного виду дія-

льності; 

2) здебільшого принципи ОРД розглядаються нерозривно від загальних прин-
ципів, передбачених Конституцією України та іншими нормативними актами; 

3) принципи ОРД створюють свою систему, що залежно від рівня законодавчо-
го регулювання їх сфери впливу та спрямованості розподіляються на декілька підсистем; 

4) принципи ОРД є обов’язковими для здійснення будь-яких дій, заходів, вико-

ристання сил під час оперативно-розшукової діяльності; 

5) принципи ОРД не є видозмінною категорією залежно від загальної спрямо-
ваності процесів ОРД. 

Водночас можна констатувати, що в загальному вигляді в теорії ОРД фахівці-

юристи підтримують думку щодо розподілу системи принципів на загальні, передбачені 

Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» і спеціальні (конспірації чи 

негласності, наступальність та поєднання гласних і негласних заходів) принципи, тобто 

такі, що вироблені іншими законами чи нормами права, причому залишаючи поза ува-

гою безпосередньо досліджувану нами дефініцію. 

На підставі аналізу фахової юридичної літератури можна зробити висновок, що 

принципи будь-якої діяльності не можуть існувати самі по собі, вони є тим об’єднуючим 

чинником, який характеризує певний вид діяльності. До того ж аналіз чинного законо-

давства дозволяє стверджувати, що принципи ОРД завжди: 

1) мають чіткі межі свого впливу (початок та кінець певної діяльності); 
2) суб’єктів виконання та суб’єктів контролю за їх додержанням; 
3) границі діяльності кожного окремого принципу, причому завжди діяльність 

одного принципу невідривна та неможлива без застосування іншого; 

4) порушення одного принципу тягне за собою порушення й іншого; 
5) існує законодавчо визначена відповідальність за порушення принципів; 
6) неможливість здійснення принципів ОРД в одному напрямку діяльності опе-

ративних підрозділів, а в інших залишення їх поза увагою. 

Висновки. Враховуючи вказане, на нашу думку, під принципами оперативно-

розшукової діяльності підрозділів кримінальної поліції слід розуміти закріплені чинним 

законодавством керівні та основоположні ідеї та цінності, що не підлягають порушенню 

та в загальному вигляді визначають парадигму, основоположні курс, межі та границі для 

здійснення оперативно-розшукових заходів, використання оперативно-розшукових сил 

та засобів під час повсякденної діяльності підрозділів кримінальної поліції, спрямованої 

на оперативно-розшукову протидію злочинності. 
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SUMMARY 

Stashchak A.Yu., Shendryk V.V. Scientific interpretation of the concept “principles of op-

erational-search activities of criminal police units”. The article deals with theoretical problems of 

determining the content of the definition of "principles of operational and search activity of criminal 

police units". The conducted analysis revealed, first, the existing diversity of approaches and opinions, 

formulated as a result of discussing the most painful and acute aspects, which accordingly requires a 

comprehensive approach to the consideration and definition of the content of the concept of "operational 

and search activities". Secondly, it is determined that in recent years there has been an ongoing debate 

among legal professionals on the subject of limitation of the constitutional rights and freedoms of a 

person in the course of operational search activities. This, on the one hand, is caused by a large number of 

violations in the said field by practitioners, and, on the other, by a lack of understanding of the basic 

provisions in terms of conducting operational-search measures in the form of uncertainty about the use of 

PRD princes in the process of combating crime. In order to achieve this goal, the author examines the 

semantics of the concept under study, the existing opinions of domestic and foreign scientists, presents 

fundamentally different views and critically analyzes them. As a result of the conducted research, it is 

stated that the definition of "principles of operational and search activity of criminal police units" should 

be understood to be guided by the current legislation guiding and fundamental ideas that are not violated 

and generally define the paradigm, fundamental course, boundaries and boundaries investigative 

measures, the use of operative-search forces and means in the day-to-day activities of criminal police 

units aimed at investigative counteraction to crime. 

Keywords: principles, operational search activities, criminal police units. 
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ЕЛЕКТРОННИЙ СЕГМЕНТ У КРИМІНАЛЬНОМУ 

ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ  

РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ 

 
 

Статтю присвячено дослідженню електронного сегмента у кримінальному процесуаль-

ному законодавстві Республіки Білорусь. Установлено, що в Республіці Білорусь передбачено 

спеціалізований електронний інструмент кримінального процесу у формі інформаційної системи – 

інформаційно-довідкові фонди правоохоронних органів, та у формі технічних пристроїв – елект-

ронні засоби контролю; технічні засоби контролю. Досліджено застосування доказів, зафіксованих 

в електронному форматі.  

Ключові слова: кримінальний процес, електронний сегмент, Республіка Білорусь, ін-

струменти кримінального процесу, електронна фіксація. 

 

Постановка проблеми. Триваючий розвиток електронної складової криміналь-

ного процесу України обумовлює потребу його дослідження у кримінальному процесі 

закордонних держав, зокрема пострадянського блоку. Одним з прикладів є електронний 

сегмент Кримінально-процесуального кодексу Республіки Білорусь від 16.07.1999 (зі 

змінами і доповненнями) [1] (далі – КПК Білорусі), що ілюструє цікаві приклади засто-

сування електронних технологій під час кримінального провадження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що окремі питання кримі-

нального процесу Республіки Білорусь досліджувались українськими та білоруськими 

вченими. Водночас відсутні комплексні дослідження електронного сегменту в криміна-

льному процесуальному законі Республіки Білорусь, що обумовлює актуальність цієї 
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статті. 

Метою даної роботи є дослідження електронного сегменту в кримінальному 

процесуальному законі Республіки Білорусь. 

Виклад основного матеріалу. У ч. 2 ст. 72 КПК Білорусі визначено 

спеціалізований електронний інструмент кримінального процесу у формі інформаційної 

системи – інформаційно-довідкові фонди правоохоронних органів. У КПК Білорусі 

визначено ряд спеціалізованих електронних інструментів кримінального процесу у 

формі технічних пристроїв, серед яких: електронні засоби контролю (п. 4 ч. 2 ст. 125); 

технічні засоби контролю (п. 1 ч. 2 ст. 66). 

Також КПК Білорусі визначено ряд неспеціалізованих електронних інструментів 

кримінального процесу, серед них прямо визначено: відеотехнічні засоби (ч. 3 ст. 68); 

електронні носії інформації (ч. 9 ст. ст. 224-1, ч. 5 ст. 343-1); засоби аудіозапису та (або) 

відеозапису (ч. 11 ст. 385); засоби зв'язку (ч. 2 ст. 216); інші носії інформації (ч. 2 ст. 88, 

ч. 2 ст. 100); науково-технічні засоби (п. 4 ч. 3 ст. 62, ч. 4 ст. 193, ч. 2 ст. 204); носії інфо-

рмації (ч. 7 ст. 193, ч. 11 ст. 385); систему відеоконференцзв'язку (ч. 1, 4, 6, 7, 9, 11 

ст. 224-1, ч. 3-1 ст. 286, ч. 1, 5, 6 ст. 343-1, ч. 9 ст. 385); технічні засоби (ч. 3 ст. 192, ч. 2, 

4 ст. 193, ч. 5, п. 2 ч. 6 ст. 224-1, ч. 2 ст. 308, ч. 2 ст. 358); технічні засоби зв'язку (п. 2 ч. 2 

ст. 66, 69, 99); технічні засоби фіксації (ч. 3 ст. 204). Також в КПК Білорусі опосередко-

вано визначено неспеціалізовані електронні інструменти кримінального процесу через 

вказівку на: відеозапис (ч. 2 ст. 97, ч. 2, 4 ст. 193, ч. 1 ст. 202, ч. 1 ст. 202-1, ч. 1-1, 3 

ст. 207, ч. 1, 2, 5 ст. 219, ч. 9 ст. 224, ч. 3, 6 ст. 225, ч. 4 ст. 308); звукозапис (ч. 2, 4 ст. 

193, ч. 1 ст. 202, ч. 1 ст. 202-1, ч. 1-1, 3 ст. 207, ч. 1, 2, 5 ст. 219, ч. 9 ст. 224, ч. 3, 6 ст. 225, 

ч. 4 ст. 308); кінозйомку (ч. 3 ст. 68, ч. 2, 4 ст. 193, ч. 3 ст. 207, ч. 6 ст. 217, ч. 2 ст. 218, 

ч. 5, 7, 8 ст. ст. 224-1, ч. 6 ст. 225, ч. 6 ст. 287, ч. 1, 3 ст. 328, ч. 1, 2, 3 ст. 333); стеногра-

фування (ч. 2 ст. 193, ч. 4 ст. 308); фотографування (ч. 1, 2 ст. 97, ч. 4 ст. 193, ч. 2 ст. 

205, ч. 3 ст. 207, ч. 6 ст. 225, ч. 6 ст. 287); відеограми (ч. 7 ст. 193, ч. 2 ст. 202-1, ч. 4, 5 

ст. 219); відеозаписи (ч. 3 ст. 68, ч. 1 ст. 202-1, ч. 6 ст. 217, ч. 2 ст. 218, ч. 4, 5 ст. 219, ч. 5 

ст. 222, ч. 1 ст. 257, ч. 5, 6 ст. 287, ч. 1, 3 ст. 328, ч. 1, 2, 3 ст. 333); діапозитиви (ч. 7 ст. 

193); звукозаписи (ч. 3 ст. 68, ч. 1 ст. 202-1, ч. 6 ст. 217, ч. 2 ст. 218, ч. 4, 5 ст. 219, ч. 5 ст. 

222, ч. 5 ст. 287, ч. 1, 3 ст. 328, ч. 1, 2, 3 ст. 333); касети відеозапису (ч. 7 ст. 193); кіно-

стрічки (ч. 7 ст. 193); кінофільми (ч. 1 ст. 257); магнітофонні записи (ч. 6 ст. 287); ма-

теріали кінозйомки, звукозапису, відеозапису (ч. 2 ст. 100, ч. 2 ст. 193); матеріали фото-

зйомки (ч. 2 ст. 100); слайди (ч. 1 ст. 257); стенографічні записи (ч. 2 ст. 193); 

телефонограми або телеграми (ч. 1 ст. 242); фонограми (ч. 7 ст. 193, ч. 2 ст. 202-1, ч. 5, 

6 ст. 214, ч. 4, 5 ст. 219, ч. 1 ст. 257); фотографії (ч. 3 ст. 224, ч. 2 ст. 236); фотографічні 

негативи та знімки (ч. 7 ст. 193). 

Ефективність застосування технічних засобів під час кримінального проваджен-

ня забезпечується спеціалістом. У п. 4 ч. 3 ст. 62 КПК Білорусі визначено обов’язок спе-

ціаліста брати участь у проведенні слідчих та інших процесуальних дій, використовуючи 

спеціальні знання, навички та науково-технічні засоби для виявлення, фіксації та вилу-

чення доказів. 

Електронна форма фіксації доказів. Джерелами доказів є показання підозрюва-

ного, обвинуваченого, потерпілого, свідка; висновки експерта; речові докази; протоколи 

слідчих дій, судового засідання та оперативно-розшукових заходів, інші документи та 

інші носії інформації, отримані в порядку, передбаченому КПК Білорусі (ч. 2 ст. 88 КПК 

Білорусі). Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК Білорусі, до інших носіїв інформації належать 

матеріали фотозйомки, кінозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації, 

отримані, витребувані або представлені у порядку, передбаченому статтею 103 КПК Бі-

лорусі. Також, згідно зі ст. 99 КПК Білорусі, джерелами доказів є складені в порядку, 

передбаченому КПК Білорусі, протоколи слідчих дій, що засвідчують обставини і факти, 

встановлені при огляді, освідуванні, виїмці, проведенні обшуку, пред'явленні для впіз-

нання, перевірці показань на місці, слідчому експерименті, ексгумації; протоколи слід-

чих дій та оперативно-розшукових заходів щодо прослуховування і запису переговорів, 

які здійснюються з використанням технічних засобів зв'язку, та інших переговорів, скла-

дених в установленому законом порядку і з долученням відповідного запису прослухо-

вування, а також протокол судового засідання, що відображає хід судових дій та їх ре-

зультати. 

У КПК Білорусі передбачено можливість фіксації доказів у електронному фор-

маті та їх використання під час судового розгляду.  
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Показання. Відповідно до ч. 1 ст. 328 КПК Білорусі, оголошення показань обви-

нуваченого, наданих під час досудового провадження, а також відтворення звукозапису 

його показань, відеозапису чи кінозйомки допиту здійснюється на розсуд суду або за 

клопотанням сторін в наступних випадках: при наявності істотних суперечностей між 

цими показаннями та показаннями, наданими в судовому засіданні; при відмові обвину-

ваченого від надання показань в судовому засіданні; коли справа розглядається за відсу-

тності обвинуваченого. Правила, передбачені ч. 1 ст. 328 КПК Білорусі, поширюються 

також на випадки оприлюднення показань обвинуваченого, наданих раніше під час су-

дового розгляду (ч. 2 ст. 328 КПК Білорусі). Оголошення показань потерпілого і свідка, 

наданих під час досудового провадження, а також відтворення звукозапису їх показань, 

відеозапису чи кінозйомки допиту допускаються на розсуд суду або за клопотанням сто-

рін в наступних випадках: при наявності істотних суперечностей між цими показаннями 

і показаннями, наданими в судовому засіданні; при відсутності в судовому засіданні по-

терпілого або свідка з причин, що виключає можливість їх явки; при наявності обставин, 

передбачених ст. 68 КПК Білорусі – потерпілий, цивільний позивач, їх представники, 

свідок, експерт за постановою (ухвалою) суду можуть бути звільнені від явки в судове 

засідання, коли цього вимагають інтереси забезпечення їх безпеки або безпеки членів їх 

сімей, близьких родичів та інших осіб, яких вони обґрунтовано вважають близькими, а 

також майна, якщо іншими заходами забезпечити безпеку не представляється можливим 

(ч. 1 ст. 333 КПК Білорусі). Згідно з ч. 2 ст. 333 КПК Білорусі, якщо потерпілий або сві-

док, звільнені законом від обов'язку свідчити проти обвинуваченого, не дали згоди на 

надання показань у судовому засіданні, їх показання, надані під час досудового прова-

дження, не можуть бути оголошені; не можуть бути також відтворені звукозапис їх по-

казань, відеозапис або кінозйомка допиту. Не допускається відтворення звукозапису, 

відеозапису та кінозйомки показань обвинуваченого (ч. 3 ст. 328 КПК Білорусі), потер-

пілого і свідка (ч. 3 ст. 333 КПК Білорусі) без попереднього оголошення їх показань, що 

містяться у відповідному протоколі допиту або протоколі судового засідання. При звіль-

ненні особи, що захищається від явки в судове засідання, в суді оголошуються показан-

ня, надані такою особою на попередньому розслідуванні, відтворюється звукозапис, кі-

нозйомка або відеозапис її допиту з дотриманням заходів, що забезпечують невпізнання 

особи (ч. 3 ст. 68 КПК Білорусі).   

Речові докази. Відповідно до ч. 1 ст. 97 КПК Білорусі, речові докази повинні бу-

ти описані в протоколах огляду та інших слідчих дій, по можливості сфотографовані та 

долучені до кримінальної справи. Якщо предмети в силу їх громіздкості чи з інших при-

чин не можуть зберігатися при кримінальній справі або в спеціально обладнаних примі-

щеннях органів, що ведуть кримінальний процес, вони повинні бути сфотографовані або 

зафіксовані за допомогою відеозапису, по можливості упаковані, опечатані та передані 

на зберігання (ч. 2 ст. 97 КПК Білорусі). 

 Документи. Підлягають оголошенню в судовому засіданні повністю або част-

ково протоколи слідчих дій, що засвідчують обставини і факти, встановлені при огляді, 

освідуванні, виїмці, проведенні обшуку, пред'явленні для впізнання, слідчому експери-

менті, прослуховуванні та записі переговорів, що ведуться технічними каналами зв'язку, 

та інших переговорів обвинуваченого або інших осіб, а також документи, долучені до 

кримінальної справи або надані в судовому засіданні, якщо в них викладені або засвід-

чені обставини, що мають значення для кримінальної справи (ч. 1 ст. 338 КПК Білорусі). 

Висновок експерта. До висновку експерта повинні бути включені, окрім іншого, 

фотографії, що підтверджують висновки експерта (ч. 2 ст. 236 КПК Білорусі). 

Електронна форма процесуального документа опосередковано відображена че-

рез вказівку в кримінальному процесуальному законі на спосіб його виготовлення. Згід-

но з ч. 2 ст. 193 КПК Білорусі, протокол слідчої дії може бути написаний від руки або 

виготовлений за допомогою технічних засобів. Протокол судового засідання може бути 

написаний від руки або підготовлений за допомогою технічних засобів (ч. 2 ст. 308 КПК 

Білорусі). Вирок може бути написаний від руки або виготовлений за допомогою техніч-

них засобів одним із суддів, що беруть участь в його ухваленні, і підписується всіма су-

ддями (ч. 2 ст. 358 КПК Білорусі). 

Електронна фіксація слідчих дій. При проведенні слідчих дій без участі понятих 

звукозапис та відеозапис повинен відображати весь перебіг слідчої дії; при цьому, звуко-

запис та відеозапис частини слідчої дії, а також повторення слідчої дії спеціально для 

запису не допускаються (ч. 1 ст. 202-1 КПК Білорусі). Фонограми та відеограми зберіга-
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ються при кримінальній справі та після закінчення попереднього розслідування опеча-

туються (ч. 2 ст. 202-1 КПК Білорусі). При проведенні слідчих дій можуть застосовува-

тися технічні засоби і використовуватися науково обґрунтовані способи виявлення, фік-

сації та вилучення слідів злочину та речових доказів. Застосування таких засобів і 

способів іншими учасниками слідчої дії допускається з дозволу слідчого, особи, яка 

провадить дізнання (ч. 3 ст. 192 КПК Білорусі). Відповідно до ч. 1 ст. 202 КПК Білорусі, 

слідчі дії, у випадках, що не терплять зволікання, або при відсутності реальної можливо-

сті забезпечити участь понятих, проводяться із застосуванням звукозапису та відеозапи-

су в порядку, передбачених КПК Білорусі. Неможливість застосування звукозапису та 

відеозапису з технічних або інших причин не виключає можливість продовження прове-

дення слідчої дії за участю понятих (ч. 1 ст. 202 КПК Білорусі). 

Крізь призму протоколу слідчих дій у КПК Білорусі врегульовано окремі питан-

ня їх електронної фіксації. Для забезпечення повноти протоколу можуть бути застосова-

ні стенографування, кінозйомка, звукозапис і відеозапис. Стенографічний запис, матері-

али кінозйомки, звукозапису та відеозапису зберігаються при кримінальній справі (ч. 2 

ст. 193 КПК Білорусі). Якщо при проведенні слідчої дії застосовувалися науково-

технічні засоби виявлення та фіксації слідів злочину (фотографування, кінозйомка, зву-

козапис та відеозапис, виготовлення зліпків і відбитків слідів та ін.), складалися крес-

лення, схеми, плани, то в протоколі повинні бути вказані також технічні засоби, застосо-

вані при проведенні відповідної слідчої дії, умови та порядок їх використання, об'єкти, 

до яких ці засоби були застосовані, та отримані результати. Крім того, у протоколі по-

винно бути зазначено, що перед застосуванням технічних засобів про це були повідом-

лені особи, які беруть участь у проведенні слідчої дії (ч. 4 ст. 193 КПК Білорусі). До про-

токолу додаються носії інформації, в тому числі фотографічні негативи та знімки, 

кінострічки, діапозитиви, фонограми допиту, касети відеозапису, відеограми, креслення, 

плани, схеми, зліпки та відбитки слідів, виготовлені під час проведення слідчої дії, а та-

кож вилучені при цьому предмети (ч. 7 ст. 193 КПК Білорусі). 

Водночас, КПК Білорусі визначає вимоги до електронної фіксації окремих слід-

чих дій. 

При огляді у необхідних випадках використовуються науково-технічні засоби (ч. 

2 ст. 204 КПК Білорусі). У разі громіздкості об'єктів, які вилучаються, що виключає мо-

жливість їх упакування та опечатування, вони повинні бути детально описані в протоко-

лі слідчої дії із зазначенням індивідуальних ознак, що дозволяють їх ідентифікувати, і 

зафіксовані із застосуванням технічних засобів фіксації ходу і результатів проведення 

слідчої дії на місці виявлення (ч. 3 ст. 204 КПК Білорусі). 

Під час огляду трупа, ексгумації, невідомі трупи підлягають обов'язковому фо-

тографуванню і дактилоскопіруванню (ч. 2 ст. 205 КПК Білорусі). 

Слідчий експеримент в житлі чи іншому законному володінні проводиться за 

участю понятих або із застосуванням звукозапису та відеозапису (ч. 1-1 ст. 207 КПК Бі-

лорусі). У необхідних випадках при проведенні слідчого експерименту проводяться ви-

мірювання, фотографування, звукозапис і відеозапис, кінозйомка, складаються плани і 

схеми (ч. 3 ст. 207 КПК Білорусі). 

Стаття 213 КПК Білорусі передбачає можливість накладення арешту на пошто-

во-телеграфні та інші відправлення, їх огляд і виїмку. 

Протягом усього встановленого терміну прослуховування і запису переговорів, 

слідчий, особа, яка провадить дізнання має право в будь-який час витребувати фоногра-

му для огляду і прослуховування, яка передається слідчому, особі, яка провадить дізнан-

ня, в опечатаному вигляді з супровідним листом, в якому повинні бути вказані час поча-

тку і закінчення запису переговорів і необхідні технічні характеристики використаних 

засобів (ч. 5 ст. 214 КПК Білорусі). Огляд і прослуховування фонограми проводиться 

слідчим, особою, яка провадить дізнання, при необхідності за участю спеціаліста, про 

що складається протокол, в якому повинна бути дослівно відтворена частина фонограми 

переговорів, що має відношення до кримінальної справи (ч. 6 ст. 214 КПК Білорусі). Фо-

нограма долучається до протоколу, при цьому її частина, яка не має відношення до 

справи, після закінчення провадження у кримінальній справі знищується (ч. 6 ст. 214 

КПК Білорусі). 

Під час допиту слідчий, особа, яка провадить дізнання, можуть пред'явити до-

питуваному речові докази та документи, а після закінчення вільної розповіді оголосити 

показання, наявні в кримінальній справі, відтворити звукозапис, відеозапис або кінозйо-
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мку (ч. 6 ст. 217 КПК Білорусі). Пред'явлення речових доказів і документів, оприлюд-

нення протоколів і відтворення звукозапису та відеозапису, кінозйомки слідчих дій, а 

також показань допитуваного підлягають обов'язковому відображенню в протоколі до-

питу (ч. 2 ст. 218 КПК Білорусі). При допиті підозрюваного, обвинуваченого, потерпіло-

го або свідка за рішенням слідчого, особи, яка провадить дізнання, може бути застосова-

но звукозапис та відеозапис; звукозапис та відеозапис може бути застосовано також на 

прохання підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого або свідка (ч. 1 ст. 219 КПК Бі-

лорусі). Слідчий, особа, яка провадить дізнання, приймають рішення про застосування 

звукозапису та відеозапису і повідомляють про це допитуваного до початку допиту (ч. 2 

ст. 219 КПК Білорусі). Звукозапис та відеозапис повинні відображати весь хід допиту; 

звукозапис та відеозапис частини допиту, а також повторення спеціально для запису 

свідчень, наданих під час того ж допиту, не допускаються (ч. 3 ст. 219 КПК Білорусі). 

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК Білорусі, після закінчення допиту його звукозапис та ві-

деозапис повністю відтворюється допитуваному; після закінчення перегляду або про-

слуховування у допитуваного з'ясовується, чи має він доповнення або уточнення до ска-

заного ним, чи засвідчує правильність запису. Доповнення показань до звукозапису та 

відеозапису, зроблені допитуваним, також заносяться на фонограму та відеограму; зву-

козапис та відеозапис закінчується заявою допитуваного, що засвідчує її правильність (ч. 

4 ст. 219 КПК Білорусі). Показання, отримані під час допиту із застосуванням звукоза-

пису та відеозапису, заносяться до протоколу допиту, який повинен також містити поз-

начку про застосування звукозапису та відеозапису, а також повідомлення про це допи-

туваного; відомості про технічні засоби, умови звукозапису та відеозапису і факт її 

призупинення, причини і тривалості зупинки; заяви допитуваного з приводу застосуван-

ня звукозапису та відеозапису; посвідчення правильності протоколу і звукозапису та 

відеозапису допитуваним і слідчим, особою, яка провадить дізнання; фонограма і відео-

грами зберігаються при кримінальній справі і після закінчення попереднього розсліду-

вання опечатуються (ч. 5 ст. 219 КПК Білорусі). 

Оголошення показань учасників очної ставки, що містяться в протоколах попе-

редніх допитів, а також відтворення звукозапису та відеозапису цих показань допуска-

ється лише після надання ними показань на очній ставці та занесення їх до відповідного 

протоколу (ч. 5 ст. 222 КПК Білорусі). 

При неможливості пред'явлення особи для впізнання може бути проведено впіз-

нання за її фотографією, пред'явленої одночасно з фотографіями інших осіб, по можли-

вості подібних за зовнішністю з впізнаваною особою, в кількості не менше трьох (ч. 3 ст. 

224 КПК Білорусі). Пред'явлення для впізнання проводиться за участю понятих або із 

застосуванням звукозапису та відеозапису (ч. 9 ст. 224 КПК Білорусі). 

Перевірка показань на місці проводиться за участю понятих або із застосуван-

ням звукозапису та відеозапису, а в необхідних випадках ‒ за участю спеціаліста (ч. 3 ст. 

225 КПК Білорусі). У необхідних випадках при проведенні перевірки показань на місці 

проводяться вимірювання, фотографування, звукозапис та відеозапис, кінозйомка, скла-

даються плани і схеми, вилучаються предмети, документи, сліди та інші об'єкти, що ма-

ють значення для кримінальної справи (ч. 6 ст. 225 КПК Білорусі). 

Допит потерпілого, свідка, очна ставка або пред'явлення для впізнання осіб та 

(або) об'єктів за участю потерпілого або свідка можуть бути проведені дистанційно з 

використанням систем відеоконференцзв'язку у таких випадках: неможливості прибуття 

учасника процесу для проведення слідчої дії за станом здоров'я або з інших поважних 

причин; необхідності забезпечення безпеки учасників кримінального процесу та інших 

осіб; якщо потерпілий, свідок є неповнолітніми (ч. 1 ст. 224-1 КПК Білорусі). Застосу-

вання систем відеоконференцзв'язку при проведенні слідчих дій має забезпечувати мож-

ливість реалізації учасниками слідчої дії їх прав і виконання обов'язків, передбачених 

КПК Білорусі; при цьому повинні забезпечуватися належна якість зображення та звуку 

(ч. 4 ст. 224-1 КПК Білорусі). Перебіг та результати слідчої дії, проведеної в режимі ві-

деоконференцзв'язку, фіксуються використовуваними технічними засобами з його одно-

часним відеозаписом посадовою особа, яка виконує доручення про надання сприяння у 

проведенні слідчої дії з використанням систем відеоконференцзв'язку, і відображаються 

ним у протоколі слідчої дії (ч. 5 ст. 224-1 КПК Білорусі ). У протоколі слідчої дії, прове-

деної з використанням систем відеоконференцзв'язку, окрім іншого, зазначаються техні-

чні засоби, застосовані при проведенні слідчої дії, а також, що перед застосуванням тех-

нічних засобів про це повідомлені особи, які беруть участь у проведенні слідчої дії (п. 2 
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ч. 6 ст. 224-1 КПК Білорусі). Посадова особа, яка виконує доручення про надання спри-

яння, зобов'язана перебувати з учасником слідчої дії до його закінчення; після закінчен-

ня слідчої дії посадова особа, яка виконує доручення про надання сприяння, зобов'язане 

повністю відтворити учаснику слідчої дії відеозапис слідчої дії (ч. 7 ст. ст. 224-1 КПК 

Білорусі). Після закінчення перегляду відеозапису слідчим в учасників слідчої дії з'ясо-

вується, чи мають вони якісь зауваження щодо його змісту; доповнення та зауваження, 

зроблені учасниками слідчої дії, або засвідчення правильності відеозапису заносяться до 

протоколу посадовою особою, яка виконує доручення про надання сприяння (ч. 8 

ст. ст. 224-1 КПК Білорусі). Згідно з ч. 9 ст. ст. 224-1 КПК Білорусі, протокол слідчої дії, 

проведеної з використанням систем відеоконференцзв'язку підписується посадовою осо-

бою, яка виконує доручення про надання сприяння, і учасниками слідчої дії. Електрон-

ний носій інформації слідчої дії із застосуванням систем відеоконференцзв'язку упако-

вується та опечатується посадовою особою, яка виконує доручення про надання 

сприяння; протокол та електронний носій інформації слідчої дії надсилається слідчому 

для долучення до матеріалів кримінальної справи (ч. 9 ст. ст. 224-1 КПК Білорусі). У 

випадку застосування щодо особи, яка бере участь у проведенні слідчих дій з викорис-

танням систем відеоконференцзв'язку, заходів щодо забезпечення безпеки, вона може 

бути допитана або з її участю можуть бути проведені очна ставка, впізнання особи з ви-

користанням систем відеоконференцзв'язку з відповідними змінами зовнішності та (або) 

голосу, що забезпечують невпізнання особи, що захищається (ч. 11 ст. ст. 224-1 КПК 

Білорусі). 

Процесуальні дії у кримінальному процесі Білорусі частково пов’язані із засто-

суванням інформаційних технологій. Відповідно до ч. 1 ст. 257 КПК Білорусі, під час 

ознайомлення обвинуваченого, його законного представника і захисника з криміналь-

ною справою, на їх прохання слідчий відтворює фонограми, демонструє відеозаписи, 

кінофільми, слайди, якщо такі долучено до протоколів слідчих дій. 

Виклик особи на допит може бути здійснений з використанням й інших засобів 

зв'язку (ч. 2 ст. 216 КПК Білорусі). Обвинувачений, що не тримається під вартою, ви-

кликається для пред'явлення обвинувачення та на допит повісткою, зміст якої може бути 

передано також телефонограмою або телеграмою (ч. 1 ст. 242 КПК Білорусі). 

До інших заходів забезпечення безпеки, серед іншого, відносяться такі: викорис-

тання технічних засобів контролю (п. 1); прослуховування переговорів, що ведуться з 

використанням технічних засобів зв'язку, та інших переговорів (п. 2 ч. 2 ст. 66 КПК Бі-

лорусі). При наявності явної загрози життю, здоров'ю, майну особи, що захищається за її 

заявою або за її письмовою згодою можуть використовуватися технічні засоби контро-

лю, а також проводитися прослуховування переговорів, що ведуться з використанням 

технічних засобів зв'язку, та інших переговорів в порядку, передбаченому КПК Білорусі 

(ст. 69 КПК Білорусі). Згідно з ч. 2 ст. 72 КПК Білорусі, забороняється видача відомос-

тей про особу, що захищається особи з інформаційно-довідкових фондів правоохорон-

них органів, а також інших організацій. 

Застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту може супрово-

джуватися заходами, застосовуваними окремо, або в допустимій сукупності, серед яких: 

забороною телефонних переговорів, відправлення кореспонденції і використання засобів 

зв'язку, за винятком випадків, передбачених п. 5 ч. 2 цієї статті (п. 2 ч. 2 ст. 125 КПК 

Білорусі); застосуванням електронних засобів контролю, перелік яких визначається Ка-

бінетом Міністрів Республіки Білорусь, і покладенням обов'язку носити при собі ці засо-

би та обслуговувати їх роботу. Порядок застосування, носіння та обслуговування цих 

засобів встановлюється Міністерством внутрішніх справ Республіки Білорусь (п. 4 ч. 2 

ст. 125 КПК Білорусі); покладенням обов'язку відповідати на контрольні телефонні дзві-

нки або інші сигнали контролю, дзвонити по телефону або особисто з'являтися в певний 

час в орган дізнання або інший орган, який здійснює нагляд за поведінкою підозрювано-

го або обвинуваченого (п. 5 ч. 2 ст. 125 КПК Білорусі). 

Судовий розгляд. Для забезпечення повноти протоколу можуть застосовуватися 

стенографування, звукозапис або відеозапис, результати якого додаються до протоколу 

судового засідання, в якому робиться відповідний запис (ч. 4 ст. 308 КПК Білорусі). У 

випадках заслуховування судом апеляційної інстанції пояснень обвинуваченого, потер-

пілого, приватного обвинувача, роз'яснень свідків, експертів, спеціалістів по суті нада-

них ними свідчень або висновків у суді першої інстанції, а так само дослідження додат-

кових матеріалів, хід судового засідання фіксується з використанням засобів аудіозапису 
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та (або) відеозапису з долученням носіїв відповідної інформації до матеріалів криміна-

льної справи (ч. 11 ст. 385 КПК Білорусі). 

Фотографування, кінозйомка та відеозапис судового засідання допускаються з 

дозволу головуючого в судовому засіданні та за згодою сторін (ч. 6 ст. 287 КПК Білору-

сі). Присутні у відкритому судовому засіданні особи мають право вести письмовий та 

магнітофонний запис (ч. 6 ст. 287 КПК Білорусі). 

Відповідно до ч. 3 ст. 68 КПК Білорусі, допит особи, що захищається може бути 

проведений при її перебуванні поза залою судового засідання з використанням відеотех-

нічних засобів, що забезпечують її невпізнання. 

Допит учасників процесу, впізнання осіб та (або) об'єктів під час судового розг-

ляду можуть проводитися з використанням систем відеоконференцзв'язку за правилами 

КПК Білорусі (ч. 3-1 ст. 286 КПК Білорусі). Допит учасників процесу, впізнання осіб та 

(або) об'єктів під час судового розгляду можуть бути проведені з використанням систем 

відеоконференцзв'язку у випадках: неможливості безпосередньої присутності учасника 

процесу в суді за станом здоров'я та з інших поважних причин;  необхідності забезпе-

чення безпеки учасників кримінального процесу та інших осіб; проведення допиту непо-

внолітнього учасника процесу; необхідності забезпечення найбільш швидкого, всебічно-

го, повного та об'єктивного дослідження обставин кримінальної справи (ч. 1 ст. 343-1 

КПК Білорусі). Перебіг та зміст здійснюваних процесуальних дій з використанням сис-

тем відеоконференцзв'язку відображаються в протоколі судового засідання з подальшим 

долученням до нього відповідного електронного носія інформації, на якому зафіксовано 

допит або впізнання з використанням систем відеоконференцзв'язку (ч. 5 ст. 343-1 КПК 

Білорусі). При застосуванні щодо особи, яка бере участь в проведенні процесуальних 

дій, заходів щодо забезпечення безпеки, вона може бути допитана або з її участю може 

бути проведено впізнання особи з використанням систем відеоконференцзв'язку з відпо-

відними змінами зовнішності та (або) голосу, що забезпечують невпізнання особи, що 

захищається (ч. 6 ст. 343-1 КПК Білорусі). 

Згідно з ч. 5 ст. 287 КПК Білорусі, з метою охорони таємниці листування і теле-

графних повідомлень, особисте листування та особисті телеграфні повідомлення грома-

дян можуть бути оголошені у відкритому судовому засіданні тільки за згодою осіб, між 

якими це листування і телеграфні повідомлення відбувалися; в іншому випадку таке ли-

стування і телеграфні повідомлення оголошуються і досліджуються в закритому судо-

вому засіданні; зазначені правила застосовуються і при дослідженні звукозапису та віде-

озапису, що носить особистий характер. Суд апеляційної інстанції має право 

досліджувати докази з використанням систем відеоконференцзв'язку (ч. 9 ст. 385 

КПК Білорусі). 

Висновок. Дослідження електронної форми фіксації кримінального проваджен-

ня аналогічних з Україною правових систем, їх сильних та слабких сторін, помилок та 

досягнень надасть можливість використати такий досвід при впровадженні електронних 

технологій у вітчизняну науку та практику кримінальної процесуальної діяльності, та 

змогу якісного законодавчого впровадження змін. 
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controls. Non-specialized electronic tools of criminal proceedings are also provided, including: video 

equipment; electronic media; audio and / or video recording facilities; means of communication; scientific 

and technical means; video conferencing system; technical means; technical means of communication; 

technical means of fixation and the like.  

The use of electronic evidence has been investigated. In particular, it provides for the 

announcement of the testimony of the accused, the victim and the witness, the reproduction of a sound 

recording, video recording or filming of his testimony; announcement at the hearing of the protocols of 

investigative actions; inclusion in the expert's opinion of photos confirming the expert's conclusions. The 

electronic form of the procedural document is indirectly reflected through the indication in the criminal 

procedural law of the method of its production. The prism of the investigative action protocol regulates 

the separate issues of their electronic fixation. Transcripts, filming, sound recording and video recording 

can be used to ensure the completeness of the protocol. The general issues of regulation of electronic 

fixation of investigative actions are studied, and through the lens of the protocol of investigative action - 

separate issues of electronic fixation of investigative actions. The requirements for electronic fixing of the 

examination, examination of the corpse, exhumation, investigative experiment, arrest of postal and 

telegraph and other items, their inspection and seizure, listening and recording of negotiations, 

interrogation, presentation for examination are described in the Criminal Procedure Code of the Republic 

of Belarus on-site testimony. The trial is accompanied by shorthand, sound recording or video recording 

Keywords: criminal procedure, electronic segment, Republic of Belarus, tools of criminal pro-

cedure, electronic fixation. 
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ПОТЕРПІЛИЙ В ЗМАГАЛЬНОМУ  
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Аналізуються проблеми визначення шляхів удосконалення процесуального порядку за-

безпечення захисту прав і свобод потерпілого у правовому полі змагального кримінального судо-

чинства. Розкриваються питання удосконалення статусу потерпілого, розширення його прав, ви-

значення процедури реалізації ним передбачених законом прав, гармонізації законодавства, 

усунення юридичних колізій, забезпечення верховенства права, зміцнення гарантій захисту прав і 

свобод потерпілого.  

Ключові слова: потерпілий, права потерпілого, верховенство права, правнича допомога, 

процесуальна форма. 

 

Постановка проблеми. У своїй стратегії державотворення Україна взяла курс на 

розбудову правової держави та на забезпечення в її функціонуванні інтегративної засади 

верховенства права та принципу змагальності сторін у кримінальному судочинстві, при  

реалізації яких важливо забезпечити створення надійних механізмів захисту потерпіло-

го, який в силу обставин, в які потрапляє, потребує особливого державного піклування. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми, показує, 

що проблемі забезпечення захисту прав потерпілого приділяється певна увага фахівців 

кримінально-процесуального права [1-26]. Але існуючі публікації не вичерпують усю 

складну проблему, а швидше утворюють фундаментальну базу для подальшого її до-

слідження.  

Метою статті  є формування доктринальної моделі шляхів вирішення проблеми 

забезпечення захисту прав і свобод потерпілого в правовому полі змагального кри-

мінального судочинства. 
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Виклад основного матеріалу. Людина, яка постраждала від злочину, безумовно, 

потребує реальної допомоги, дійового сприяння в захисті її прав, у тому числі й засоба-

ми державного впливу.  

Потерпілий у сучасному кримінальному процесі – фізична особа, якій криміналь-

ним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юри-

дична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. 

Права потерпілого можна поділити на дві групи: а) природні та юридично визна-

чені матеріальні і нематеріальні права особи, яка постраждала від злочину; б) процесу-

альні права потерпілого як учасника кримінального процесу. 

Перша група – це природно-юридичні права: право на відшкодування завданої 

кримінальним правопорушенням матеріальної та компенсації моральної шкоди. Вони 

виникають відразу ж після вчиненого злочину, мають ту ж природу походження, що і 

обов’язок злочинця нести кримінально-правову відповідальність: саме кримінальне пра-

вопорушення є юридичним фактом, що породжує відповідні права і обов’язки. 

Відповідно і процесуальне законодавство, даючи визначення поняття, слушно вказує, що 

потерпілим є особа, якій злочинними діями заподіяна моральна, фізична чи матеріальна 

шкода. Логічно було б сказати, що потерпілий має право на відновленні усіх порушених 

злочином його прав, на захист честі і гідності, відшкодування матеріальної та компенса-

ції моральної шкоди.  

На наш погляд, окрім визначених у ст. 56 КПК України, потерпілому слід надати 

право: вимагати компенсації заподіяної злочином моральної й фізичної та відшкодуван-

ня матеріальної шкоди за рахунок особи, винної у вчиненні злочину чи осіб, що несуть 

матеріальну відповідальність за її дії, а у випадках, коли не встановлено особу, яка вчи-

нила злочин, за рахунок держави; вимагати з повагою ставитись до його честі і гідності; 

вимагати накладення арешту на вклади і майно обвинуваченого та вжиття інших перед-

бачених законом заходів щодо відшкодування завданої йому злочином шкоди; вимагати 

особистого невідкладного освідування судово-медичним експертом у разі заподіяння 

йому тілесних ушкоджень чи шкоди здоров’ю; користуватись правом на правничу допо-

могу з боку адвоката чи іншого фахівця у галузі права, а також на присутність таких 

правозахисників чи представників при його першому допиті; знайомитися на підприєм-

ствах, в установах, організаціях, об’єднаннях громадян з необхідними документами, 

крім тих, таємниця яких охороняється законом, отримувати копії таких документів; ви-

ступати в судових дебатах.  

Важливою проблемою залишається проблема відшкодування матеріальної шкоди 

потерпілому, особливо в умовах, коли не встановлена особа, яка вчинила злочин, або у 

такої особи недостатньо майна, активів і можливостей для відновлення порушених прав 

потерпілого.  

Питанням становлення інституту компенсації шкоди потерпілому з боку дер-

жави приділялась увага науковців [1, 7, 15, 19, 20]. У сфері кримінального судочинства 

одну зі спроб задіяти цей інститут зробила ошукана вкладниця одного збанкрутілого 

банку, юрист за фахом Ольга Волнянська. Використовуючи положення наших аргу-

ментів, оприлюднених в одній з публікацій [20], вона пройшла усі судові інстанції захи-

сту своїх інтересів та, не отримавши належного судового рішення, звернулась з заявою 

до ЄСПЛ. Лише на цьому етапі чиновниками «з фантастичною швидкістю» їй були по-

вернуті усі її валютні вклади. Але згодом з неменшою швидкість були змінені і законо-

давчі норми даного інституту, які зробили його фактично юридичною фікцією, а відре-

дагована «майстрами законотворчості» стаття стала юридично «недієздатною».  

Якщо у старій редакції цієї статті (до змін внесених до неї  Законом  України №  

245-VII  (245-18) від 16.05.2013) було чітко визначено, що потерпілий має право на 

відшкодування матеріальної шкоди державою в разі не встановлення особи, яка вчинила 

злочин, або у разі відсутності в обвинуваченого достатнього для цього майна чи коштів, 

то за чинним законодавством відповідно до ст. 1177 Цивільного кодексу України «шко-

да, завдана потерпілому внаслідок кримінального правопорушення, компенсується  йому 

за рахунок Державного бюджету України у випадках та порядку, передбачених зако-

ном». Однак в КПК України чи іншому законі, ні випадків, «передбачених законом», ні 

самого порядку відшкодування потерпілому шкоди за рахунок Державного бюджету 

України не передбачено.  

Думається, що підставами для відшкодування завданої потерпілому внаслідок 

кримінального правопорушення шкоди державою слід буде назвати: встановлення факту 
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події злочину; доведеність того, що шкода потерпілому завдана саме злочином; не вста-

новлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення й прийняття у зв’язку з цим 

рішення про зупинення розслідування, або з’ясування відсутності у підозрюваних (об-

винувачуваних) достатніх коштів та майна для компенсації збитків потерпілому.  

Слід мати на увазі, що нерідко жертви злочинів залишаються без засобів існуван-

ня і потребують хоча б невідкладних первинних часткових компенсацій, що з моральних 

міркувань має зробити держава. Разом з тим, мають місце злочини в виді екологічних чи 

техногенних катастроф, шкідливі наслідки яких важко виміряти в грошових еквівален-

тах. Наприклад, у наш час недальновидні аграрні фірми масово застосовують інсектици-

ди, від яких гинуть не тільки бджоли, а й черв’яки в ґрунті. Правоохоронні органи де-

монструють бездіяльність, потерпілі бджолярі не можуть захистити свої права.  

У контексті невдалих змін ст. 1177 ЦК України, зазначимо, що згідно зі ст. 22 

Конституції України при прийнятті нових законів не допускається звуження існуючих 

прав і свобод людини. Виникає колізія: або відновити стару редакцію ст. 1177 ЦК 

України, яка передбачала конкретні випадки відшкодування потерпілому державою зав-

даної злочином матеріальної шкоди, або все-таки прийняти окремий закон щодо випад-

ків та порядку такого відшкодування.  

Зважаючи на економічні проблеми можливості реалізації такої шляхетної норми, 

варто врахувати досвід європейських країн. Наприклад, в Естонії діє прийнятий ЄС 

17.12.2003 Закон «Про допомогу жертвам», згідно статті 15 якого, «розмір компенсації, 

виплачується на підставі даного  Закону з розрахунку на одну жертву, не може переви-

щувати в загальній сумі 9590 євро» Такі підходи цілком можуть бути прийнятними і 

реальними для України.  Водночас за потерпілим має залишається право цивільного по-

зову до винних осіб, в разі їх встановлення, у більших сумах, в залежності від реальної 

майнової шкоди та тяжкості моральних страждань, завданих злочинними діями винної 

особи.  

Шляхетністю відзначаються положення ст. 1207 ЦК України, де закріплюється: 

«Шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю внаслідок злочи-

ну, відшкодовується потерпілому або особам, які були на його утриманні або мали на 

день його смерті право на одержання від нього утримання, а також дитині потерпілого, 

народженої після його смерті (особам, визначеним статтею 1200 ЦК України), держа-

вою, якщо не встановлено особу, яка вчинила злочин, або якщо вона є неплатоспромож-

ною». 

Друга група прав потерпілого – це процесуальні права потерпілого, якими він 

наділяється для відновлення своїх порушених матеріальних та захисту інших прав і сво-

бод. Ubi jus ibi reme dium (Коли закон дає право, він має дати і засіб його захисту). Оче-

видно, що для забезпечення захисту своїх природно-юридичних прав необхідно ре-

алізувати таку модель судочинства, за якої потерпілий мав би цілком достатні (до того ж 

рівні з обвинуваченим) процесуальні права та отримував би змогу якомога швидше 

скористатись такими правами. 

Одне з найбільш важливих прав потерпілого в змагальному кримінальному про-

цесі – це його право брати участь у доказуванні. Юридичне визначення таких прав по-

требує оптимізації. Відповідно до ст. 56 КПК України він має право «подавати докази 

слідчому, прокурору, слідчому судді, суду»; «давати пояснення, показання або відмови-

тися їх давати»;  «застосовувати з додержанням вимог закону технічні засоби при прове-

денні процесуальних дій, в яких він бере участь». Під час судового провадження в будь-

якій інстанції потерпілий має право: «брати участь у судовому провадженні» та «брати 

участь у безпосередній перевірці доказів». Уже тут зауважимо, що доказування включає 

в себе збирання, дослідження, перевірку та оцінку доказів. Чому закон надає потерпіло-

му право лише «брати участь у безпосередній перевірці доказів», залишаючи поза увагу 

їх дослідження – загадка законодавчого спаму. 

Згідно ч. 3 ст. 93 КПК України потерпілий може здійснювати збирання доказів 

«шляхом: витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, 

копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; 

ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій 

та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечи-

ти подання суду належних і допустимих доказів».  

Недостатня юридична визначеність концепту права здійснювати «інші дії» може 
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породжувати багато питань у слідчій і судовій практиці.  

Наведемо приклади з сучасної судової практики – розгляд справи щодо крадіжки 

у м. Тернопіль,  справа № 607/14707/17, провадження № 51-2604 км 19, рішення 7 серп-

ня 2019 року колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суд Вер-

ховного Суду. 

У даній справі щодо обвинувачення особи в крадіжці суд першої інстанції виніс 

обвинувальний висновок, а апеляційним судом при перегляді справи за апеляційною 

скаргою сторони захисту кримінальне провадження стосовно обвинуваченого було за-

крито у зв’язку недоведеності його вини на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України. Недо-

веденість вини апеляційний суд пов’язував з недопустимістю використання в якості до-

казів відеодиску з записом з камер відеоспостереження, які були видані потерпілим 

представникам правоохоронних органів. З матеріалів справи вбачається, що відеодиск з 

записом з камер відеоспостереження, на якому зафіксовано факт крадіжки був доб-

ровільно виданий потерпілим оперуповноваженому поліції, який, судячи з усього, в 

складі слідчо-оперативної групи виїжджав на огляд місця події,  за день до внесення 

відомостей до ЄРДР. 

Касаційний кримінальний суд послався на те, що відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК 

України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без 

такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, установлену зако-

ном. На думку суду «здійснення процесуальної дії по збиранню доказів та отримання 

такого доказу, як відеодиск з записом з камер відеоспостереження магазину, оператив-

ним працівником відбулося поза межами кримінального провадження, тобто до внесен-

ня відомостей в ЄРДР, а також до проведення огляду місця події, який проводився слід-

чим СВ Тернопільського ВП ГУНП у Тернопільській області 1 листопада 2017 року у 

період часу з 21.40 по 22.20 год., що підтверджується протоколом огляду місця події»; 

«диск відеозапису з камер спостереження, який покладено судом першої інстанції в ос-

нову обвинувального вироку, був отриманий від потерпілого не уповноваженою на те 

посадовою особою органу досудового розслідування без дотриманням вимог криміналь-

ного процесуального закону, а тому доводи сторони обвинувачення щодо їх допусти-

мості є такими, що не ґрунтуються на вимогах закону»; «доводи прокурора в касаційній 

скарзі про необхідність застосування практики Європейського Суду з прав людини є 

важливим аспектом захисту прав людини, але в даному кримінальному провадженні за-

значена в касаційній скарзі практика Європейського Суду з прав людини буде викори-

стовуватися не на користь засудженого, що може становити ризики для справедливості 

кримінального провадження в частині дотримання закону при отриманні доказів». 

Опускаючи не зовсім коректне тлумачення суду щодо неможливості використан-

ня в даному випадку практики ЄСПЛ, зазначимо, що в даній справі доказові матеріали 

були здобуті потерпілим та передані представнику поліції, яка прибула на огляд місця 

події. Зрозуміло, що наш КПК ‒ то є суцільне диво. Закон дійсно забороняє проводити 

слідчі дії (окрім огляду місця події) до початку розслідування. Але, що таке слідча дія? Її 

концепт має бути визначений в законі. Ознайомлення з добровільно представленими 

матеріалами звукозапису чи матеріалами відеоспостереження, а також їх отримання (ви-

лучення) слідчими органами потребує окремої законодавчої регламентації. До речі, сто-

совно дізнання відносно кримінальних проступків законодавець уже прописує іншу си-

стема збирання доказів до відкриття кримінального провадження, включаючи і 

можливість ознайомлення з технічними носіями інформації. У даній ситуації доказові 

матеріали є в розпорядженні потерпілого. Як без зволікань і без порушення прав інших 

осіб, з дотриманням засади верховенства права та принципу пропорційності, отримати 

такі матеріали  безпосередньо після повідомленні про злочин, так, щоб вони зберегли 

свої доказові властивості та могли стати доказами в судовому процесі? У цій справі по-

терпілий сам зробив фактично усе необхідне, щоб злочин був розкритий, а суд «умуд-

рився» заблукати в лабіринтах формалістики та виправдати злочинця, залишивши права 

потерпілого без належного відновлення. Чи можна назвати це правосуддям?  

Процесуальна форма дослідчого провадження, безумовно, недосконала, але при 

тлумаченні норм важливо акцентувати увагу на достовірності доказу і аналізувати, чи 

якісь недоліки процедури отримання доказового матеріалу могли вплинути на до-

стовірність його змісту.  

Закон має бути ефективним засобом протидії злочинності, а не створювати штуч-

ні формальності для колапсу правосуддя. Недопустимість доказу може пов’язуватись 

https://protocol.ua/ua/kriminalniy_protsesualniy_kodeks_ukraini_stattya_284/
https://protocol.ua/ua/kriminalniy_protsesualniy_kodeks_ukraini_stattya_214/
https://protocol.ua/ua/kriminalniy_protsesualniy_kodeks_ukraini_stattya_214/


Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 1 

ISSN 2078-3566 179 

лише з допущенням при їх отриманні  «істотних порушень прав і свобод людини». Ін-

шого бути не може.  

Логіка суду – «не можна», бо "не почато розслідування", "не можна проводити 

слідчі дії", а що таке слідчі дії закон мовчить, «не можна бо не було окремого доручення 

слідчого, а доручення може дати слідчий лише після початку слідства». Це розсуди хиб-

них уявлень про доказове право, про законність та верховенство права, про юридичну 

форму та дух закону, які важко виправляти в сучасних лабіринтах юридичних фікцій та 

колізій.  Така логіка рівнозначна позиції – "дорогі маніяки, продовжуйте, закон нам не 

дозволяє вас зупинити». Але закон все ж таки пропонує визнавати докази недопустимим 

лише в разі істотних порушень закону (навіть недосконалого) – ст. 87 КПК України. А 

ст. 89 КПК України це пов’язує з  випадком "у разі встановлення очевидної недопусти-

мості доказу". Тут більш значна проблема балансу приватних і публічних інтересів, кон-

куренції правових норм. 

Для забезпечення ефективності кримінального закону, потрібно створити виваже-

ну процесуальну форму дослідчого провадження, врегулювавши кримінально-

процесуальні відносини потерпілого, заявника, особи, яка з’явилась з повинною, з орга-

нами дізнання і слідства, забезпечуючи баланс приватних і публічних інтересів. При 

цьому важливо також врегулювати порядок реалізації даними особами права на правни-

чу допомогу. 

В удосконаленні статусу потерпілого варто врахувати слушний досвід КПК Феде-

ративної Республіки Німеччини, в якому права потерпілого диференціюються не тільки 

в сенсі захисту ним своїх прав, а й залежно від процесуальної функції. Зокрема, для по-

терпілого які підтримують обвинувачення (співобвинувачі) передбачаються додаткові 

права (§ 397 – 406  КПК ФРН) та запроваджується посилені засоби його захисту: право 

відводу судді (§§ 24, 31) чи експерта (§ 74), право задавати питання (§ 240 абз. 2), право 

оскаржувати розпорядження голови суду (§ 238 абз. 2), право на клопотання про витре-

бування доказів (§ 244 абз. 3–6), право на подачу термінової скарги на постанову, якою 

відклоняється відкриття  судового провадження або справа закривається провадженням 

(ч. 2 (§ 240), у кримінальному провадженні потерпілий може користуватись допомогою 

адвоката чи бути ним представленим (§ 406f - 406g ). 

Реалізуючи право потерпілого на правничу допомогу, варто забезпечити чітке 

юридичне визначення прав такого правничого повіреного, в тому числі і права на  прав-

ниче розслідування потерпілою стороною з участю залученого нею правника. По-

терпілий має стати самостійною стороною кримінального процесу, а не «частиною» сто-

рони обвинувачення.  

Висновки. Приводячи КПК України у відповідність з Конституцією України, та 

узгоджуючи його з ЦК України та чинними міжнародними правовими актами пропону-

ємо в нормі КПК України, що визначає статус потерпілого, окрім зафіксованих там чин-

ним законом прав, викласти такі права потерпілого: а) вимагати компенсації заподіяної 

злочином моральної й фізичної та відшкодування матеріальної шкоди за рахунок особи, 

винної у вчиненні злочину чи осіб, що несуть матеріальну відповідальність за її дії, а у 

випадках, коли не встановлено особу, яка вчинила злочин, за рахунок Державного бю-

джету; б) на повагу до його честі і гідності, вимагати не допущення фактів збирання, 

використання, зберігання та розголошення принижуючої його честь, гідність чи ділову 

репутацію недостовірної інформації, а в разі необхідності заявляти клопотання про 

вилучення такої інформації, ставити питання про закритий судовий розгляд справи; 

в) вимагати накладення арешту на вклади і майно обвинуваченого та вжиття інших 

передбачених законом заходів щодо відшкодування завданої йому злочином шкоди; 

г) вимагати особистого невідкладного освідування судово-медичним експертом в разі 

заподіяння йому тілесних ушкоджень чи шкоди здоров'ю; д) користуватись правовою 

допомогою правничого повіреного з числа адвоката чи іншого фахівця в галузі права з 

моменту визнання потерпілим; є) мати конфіденційне побачення з правничим повіреним 

до першого допиту, а також на присутність правника чи законного представника при 

його першому допиті; ж) знайомитися з постановою про призначення судової експер-

тизи і висновком експерта; з) знайомитися з матеріалами справи в зупиненому кримі-

нальному провадженні на підставі не встановлення особи, яка вчинила злочин; і) безпо-

середньо брати участь в дослідження усіх доказів при судовому розгляді справи та 

виступати в судових дебатах, незалежно від участі в них прокурора. 

Слідчий, дізнавач, прокурор, суд зобов'язані невідкладно роз'яснити потерпілому 
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його процесуальні права, вручити йому письмовий документ з описом його прав – де-

кларацію прав потерпілого, невідкладно вжити передбачених законом заходів щодо за-

безпечення прав потерпілого. 

Перспективи подальшого дослідження даної проблеми вбачаються в розробці мо-

делей реалізації потерпілим своїх процесуальних прав на різних стадіях процесу. 
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SUMMARY 
Tertyshnyk V.M. Victim in competitive criminal procedure. The article analyses problems of 

determining ways to improve the procedural procedure to protect the rights and freedoms of victim in the 

legal field of competitive criminal justice. The issue of improving the status of the victim, extending his 

rights, determining the procedure for its implementation stipulated by law, harmonization of legislation, 

elimination of legal conflicts, ensuring the rule of law, strengthening guarantees The rights and freedoms 

of the victim. 

Aligning the CPC of Ukraine with the Constitution of Ukraine, and coordinating it with the Civ-

il Code of Ukraine and applicable international legal acts, we propose in the norm of the CPC of Ukraine, 

which determines the status of the victim, in addition to the rights established there by the law, to set out 

the following rights of the victim: a) to demand compensation for the moral harm caused and physical and 

pecuniary damages at the expense of the person guilty of the crime or persons who are financially 

responsible for their actions, and in cases where the person who committed the crime is not identified, for 

ahunok State budget; b) to respect his honor and dignity, to demand that facts of the collection, use, 

storage and disclosure of the degrading honor, dignity or business reputation of false information be 

prevented, and, if necessary, make a request for the removal of such information, raise the issue of closed 

court proceedings ; c) require arrest of the defendant's deposits and property and take other measures 

provided by law to recover the damage caused to him by the crime; d) require personal immediate 

examination by a forensic expert in case of personal injury or harm to his / her health; e) to use the legal 

assistance of a legal representative from a lawyer or other specialist in the field of law from the moment 

of recognition as a victim; g) have a confidential date with the legal attorney before the first interrogation, 

as well as the presence of a lawyer or legal representative at his first interrogation; g) to be acquainted 

with the decision on the appointment of forensic examination and the expert's opinion; h) to get 

acquainted with the case file in the suspended criminal proceedings on the grounds of not identifying the 

perpetrator; i) to participate directly in the examination of all evidence at the trial and to speak in court, 

regardless of the participation of the prosecutor. 

The investigator, the inquirer, the prosecutor, the court are obliged to immediately explain to the 

victim his procedural rights, to hand him a written document describing his rights - a declaration of the 

victim's rights, to immediately take the measures provided by law for ensuring the victim's rights. 

Prospects for further study of this problem are seen in the development of models of realization 

of the victims of their procedural rights at different stages of the process. 

Keywords: victim, victim’s rights, rule of law, legal aid, procedural form.  
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СПОСОБИ ВЧИНЕННЯ ШАХРАЙСТВА У СФЕРІ НАДАННЯ  

ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ: КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ 
 

Досліджено криміналістично-значущі особливості способів шахрайства у сфері надання 

туристичних послуг. Увага приділяється описанню способів, з’ясуванню їх особливостей, визна-

ченню факторів, які впливають на їх формування, на підставі чого здійснено їх систематизацію. 

Покладаючи в основу ряд критеріїв для класифікації, всі варіанти шахрайських дій у сфері туриз-

му зведено у три групи: обманні дії з боку суб’єктів, які мають офіційний дозвіл на здійснення 

такої діяльності (здійснюють обман у намірах, або з приводу різноманітних дій і подій); обманні 

дії з боку суб’єктів, які не мають ніякого офіційного відношення до туристичного бізнесу, але ви-

ступають від імені таких осіб. В окрему групу віднесено вчинення шахрайських дій особами, дія-

льність яких виражалася у супроводженні дій, необхідних для отримання туристичних послуг.  

Ключові слова: шахрайство, туризм, договір, способи шахрайства, споживач туристи-

чних послуг, туроператор, турагент. 

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими та практични-

ми завданнями. Прогресивні зміни у структурі злочинності та поява нових сучасних 

способів дій, у тому числі із застосуванням обману та зловживання довірою, викликають 

необхідність пошуку нових рішень і застосування дієвих заходів для вирішення проблем 

удосконалення діяльності правоохоронних органів із розкриття та розслідування шах-

райств, учинених у сфері туризму. Проте без володіння правоохоронними органами ін-

формацією щодо основних способів, за допомогою яких вчиняються такі шахрайства, 

гарантувати успіх не завжди можливо, оскільки розслідування за таких обставин здійс-

нюється в умовах інформаційної недостатності. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми свідчить, 

що спосіб учинення злочину є центральним елементом механізму вчинення злочину і 

неодноразово розглядався у наукових працях Р. С. Бєлкіна, В. К. Гавло, Г. Г. Зуйкова, 

В. П. Колмакова, В. О. Образцова, А. М. Селіванова, Н. П. Яблокова та інших вчених. 

Спроби систематизувати способи шахрайства можна побачити у роботах: А. Ф. Волобу-

єва, О. Кришевича, О. В. Курман, Т. В. Охрімчук, Н. В. Павлової, Т. А. Пазинич та ін-

ших. Між тим, залишається ряд невирішених питань щодо конкретних прийомів і опера-

цій, спрямованих на підготовку, безпосереднє вчинення та приховування шахрайств, 

пов’язаних із наданням туристичних послуг. Це вказує на необхідність удосконалення 

правоохоронної діяльності з позиції висвітлення відомостей про сучасні способи шах-

райства у вказаній сфері, що і визначає актуальність даної наукової статті. 

Метою статті є аналіз наданих в юридичній літературі підходів до трактування 

способу злочину, а також надання характеристики способам вчинення шахрайств у сфері 

надання туристичних послуг та їх класифікації. 

Виклад основного матеріалу. Незважаючи на широкий діапазон думок вчених із 

загальних питань визначення поняття та змістовної частини способу вчинення злочину, слід 
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зауважити, що в науковій літературі не приділялося достатньо уваги розробці способів вчи-

нення шахрайств у сфері надання туристичних послуг. Можна знайти лише класифікацію 

способів злочинних дій у туристичному бізнесі у рамках кримінально-правових та криміно-

логічних досліджень. 

Так, А. І. Нестерова найпоширенішими видами шахрайств у сфері туристичного 

бізнесу вважає наступні: 1) фактична відсутність або ж зменшення обсягу послуг, що 

були включені до вартості туристичного продукту та оплачені замовниками; 2) надання 

недостовірної інформації замовникам туристичного продукту або ж умисне її прихову-

вання, замовчування про обставини, що їх винний зобов’язаний був повідомити особі, 

але, не зробивши це, ввів її в оману; 3) вимагання окремої оплати послуг, вартість яких 

була включена до програми туру; 4) діяльність туристичних фірм-одноденок тощо [1]. 

Натомість О. А. Клименко пропонує групувати шахрайські дії у сфері туризму 

за суб’єктом їх учинення на: 1) ті, що вчиняються представниками туроператорів і тура-

гентств; 2) ті, що вчиняються представниками інших суб’єктів туристичної індустрії, які 

забезпечують прийом, обслуговування та перевезення туристів; 3) ті, що вчиняються 

споживачами туристичних послуг. Крім того, в окремі групи науковець пропонує виді-

лити способи шахрайства у сфері туризму, залежно від потерпілих: 1) щодо неповноліт-

нього; 2) щодо особи похилого віку; 3) щодо особи з обмеженими фізичними можливос-

тями чи такої, яка перебуває у безпорадному стані [2]. 

У свою чергу Л. М. Томаневич та М. В. Рібун вважають, що шахрайські діяння у 

вказаній сфері можна згрупувати таким чином: 1) шахрайство, ініційоване туристами; 

2) шахрайські дії, ініційовані туроператорами; 3) шахрайські дії, ініційовані турагента-

ми; 4) шахрайські дії, ініційовані державними органами влади; 5) шахрайські дії, ініці-

йовані готелями; 6) шахрайство з боку фірм-перевізників; 7) шахрайство у сфері діяль-

ності страхових компаній; 8) кіберзлочинність [3, c. 158]. 

Утім, аналізуючи способи дій у сфері туристичної діяльності, ми побачили, що 

шахрайство може вчинятися як з боку суб’єктів, які мають офіційний дозвіл на здійс-

нення такої діяльності (здійснюють обман у намірах або з приводу різноманітних дій і 

подій) – 78 %, так і суб’єктами, які не мають ніякого офіційного відношення до туристи-

чного бізнесу, але виступають від імені таких осіб – 22 %. Крім того, вчиненню шахрай-

ських дій у 36 % випадків сприяли особи, діяльність яких виражалася у супроводженні 

дій, необхідних для отримання туристичних послуг. 

Для першої групи властивим є вчинення шахрайських дій на будь-якому етапі, 

починаючи від створення туристичного продукту суб’єктом господарювання, закінчую-

чи його супроводженням і споживанням. 

Способи другої групи здебільшого мають місце на стадії створення туристично-

го продукту та при його збуті (укладання договору). Інших етапів може не бути через 

відсутність як такого «туристичного продукту». 

В окрему групу можна виділити способи шахрайства, що виражаються у супро-

водженні дій, необхідних для отримання туристичних послуг, суб’єктами, які не мають 

стосунку до туристичної діяльності (шахрайства при отриманні віз, паспортів, страхові 

випадки, перетинання кордону тощо). 

Розглянемо ці групи способів більш детально. Насамперед, слід зазначити, що 

для того, щоб потрапити до іншої країни, необхідний дозвіл для в’їзду на її територію 

або для транзитного проїзду через її територію (віза). Однак, не завжди цей дозвіл отри-

мується законним шляхом і не завжди надається уповноваженою на його видачу особою. 

Відтак, перший спосіб – вчинення шахрайських дій при отриманні віз для перетину кор-

дону з метою туристичної подорожі. 

Натомість кожна держава має право вводити свої обмеження на в’їзд, встанов-

лювати перелік необхідних документів і правила ввезення товарів і цінностей. У ряді 

посольств, наприклад, затребують копії документів, що підтверджують бронювання го-

телю, авіаквитки, страховий поліс, а іноді й заставну суму (для кожної держави ця сума 

різна) та довідку про доходи, що надає певні гарантії. Деякі посольства виставляють ви-

могою для перетинання кордону надання довідок про стан здоров’я та відсутність суди-

мості тощо. 

Що стосується нашої держави, то правила оформлення віз для в’їзду в Україну і 

транзитного проїзду через її територію диктуються Постановою Кабінету Міністрів від 

01.03.2016 № 118, яка визначає й перелік уповноважених органів, на які покладено фун-

кції з оформлення таких дозволів: закордонна дипломатична установа України, департа-
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мент консульської служби МЗС, представництво МЗС на території України. Серед низки 

вимог (паспорт, анкета, документ про сплату консульського збору, поліс медичного 

страхування тощо), до іноземних туристів пред’являються й вимоги щодо надання до-

кументів, що підтверджують наявність достатнього фінансового забезпечення на період 

запланованого перебування і для повернення до держави походження або транзиту до 

третьої держави [4]. 

Утім, результати емпіричних досліджень дають підстави зробити висновок, що 

здебільшого (89 %) споживачі туристичних послуг звертаються не напряму до консуль-

ських установ та інших уповноважених органів, на які законом покладено обов’язки що-

до розгляду візових клопотань і прийняття рішень стосовно оформлення віз, а зверта-

ються за допомогою до суб’єктів туристичної діяльності (туроператорів, турагентів та 

інших посередників). 

Між тим, представники турфірм інколи використовують для цього різні неза-

конні схеми: виготовляють фіктивні запрошення, підробляють ваучери і клопотання на 

продовження термінів візи тощо. Наявна також інформація про корупційні зв’язки окре-

мих суб’єктів туристичної діяльності й іноземних дипломатичних і консульських пра-

цівників [5, с. 31]. На практиці існують випадки, коли шахраї блокують систему «e-

консульство» її перевантаженням, щоб ніхто не міг самостійно зареєструватися, і водно-

час бронюють місця в системі для клієнтів офісу – візового посередника [6]. 

Наступний спосіб – при наданні послуг, що включені до вартості туристичного 

продукту, заявленого суб’єктом туроператорської діяльності. 

Змістом цього способу є заздалегідь сплановане зменшення вартості оплачених 

послуг (наприклад, замість п’ятизіркового готелю туриста розміщують у сумнівному 

готелі з мінімальним обсягом зручностей або в районі, що за рівнем престижності та 

географічним розташуванням не відповідає оговореним в договорі умовам та сумі спла-

чених коштів). Нерідко обманні дії вчиняються шляхом зменшення обсягу заявлених 

туристичних послуг (наприклад, згідно з умовами договору сплачено кошти за екскур-

сійні, транспортні та інші додаткові види послуг, однак по прибуттю турист цих послуг 

так і не отримує або турист отримує квиток «в одну сторону» і змушений самостійно 

придбати квиток назад). У деяких випадках може йтися про фактичну відсутність заяв-

лених послуг у місці отримання туристичного продукту. Однак така ситуація виникає 

лише за умов, якщо суб’єкт туроператорської діяльності припинив свою підприємницьку 

діяльність у сфері туристичного бізнесу і заволодів грошима клієнта, так і не виконавши 

зобов’язань щодо реалізації його туристичної подорожі. 

Останнім часом, у зв’язку із масовою міграцією населення України за кордон з 

метою пошуку роботи, поширився такий вид шахрайства, як «працевлаштування» під 

виглядом надання туристичних послуг. Як наголошує А. І. Нестерова, така діяльність в 

основному характерна для західних регіонів, в яких є чимало турфірм, для яких туристи-

чна діяльність є прикриттям для здійснення шахрайських дій. За її даними, протягом 

останніх років відкрито ряд кримінальних проваджень за фактами діяльності таких підп-

риємств і осіб, які займалися шахрайством (турфірми «Маззар», «Галатея» та ін.) [7, 

с. 296]. 

Переходячи до наступного виду шахрайства, слід сказати, що Закон України 

«Про туризм» передбачає обов’язкове медичне страхування та страхування від нещас-

них випадків. Інші види страховок турист обирає на власний розсуд або за рекомендаці-

єю суб’єкта туроператорської діяльності. Страхування здійснюється або туристом само-

стійно, або суб’єктами туристичної діяльності на підставі угод зі страховими 

компаніями, які мають право на проведення такої діяльності, тобто мають відповідну 

ліцензію. Основний зміст цього виду страхування – це компенсація медичних витрат, які мо-

жуть виникнути в закордонній поїздці внаслідок раптового захворювання або нещасного випа-

дку безпосередньо в країні (місці) тимчасового перебування. 

Сказане зумовлює необхідність страхування окреслених випадків. Однак, не 

завжди ця діяльність є законною і нерідко привертає шахраїв. Відтак, наступний спосіб – 

шахрайські дії, пов’язані зі страхуванням у сфері туризму. 

І. О. Нестерова відзначає, що на практиці трапляються досить складні та витон-

чені схеми шахрайських дій, участь у яких беруть українські туристичні фірми, праців-

ники зарубіжних готелів, іноземні лікарі тощо. У підсумку – наявність страхового поліса 

не завжди гарантує страхувальнику безоплатне і безпроблемне лікування за кордоном [8, 

c. 57]. 
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У юридичній літературі описані наступні поширені види та схеми шахрайства у 

сфері туристичного страхування: 1) страховик розробляє такі правила й умови туристи-

чного страхування, які значно ускладнюють отримання страхових виплат страхувальни-

ком у разі настання страхового випадку; при цьому вказані положення виписані в дого-

ворі страхування таким чином, що особа, яка не має відповідного досвіду, не має змоги 

самостійно виявити це, тим більше, що перед укладенням договору страхувальника усі-

ляко переконують (вводять в оману) у перевагах цього страховика та умов, на яких здій-

снюється страхування. Цей нехитрий спосіб є одним із найпоширеніших на практиці; в 

результаті ж у разі настання страхового випадку застраховані часто залишаються без 

страхових виплат; 2) окремі види туристичного страхування (наприклад, страхування 

багажу) страховики іноді видають як обов’язкові, хоча насправді вони такими не є, і по-

годжуватись на них чи ні вирішує особисто сам турист; 3) лікар, який працює в готелі, 

запевняє туриста, що його поліс недійсний, і відправляє до медика (за попередньою з 

ним домовленістю), який лікує за готівкові гроші; суми оплати при цьому можуть бути 

достатньо великими, а гарантій, що страхова компанія погодиться їх повернути, немає 

жодних; 4) керівники туристичних груп, вступивши у змову з іноземними лікарями, під 

приводом обов’язкової звітності збирають у туристів страхові поліси, а потім на їх підс-

таві оформляються медичні документи і страховим компаніям виставляються рахунки за 

лікування хвороб, про які самі туристи не «підозрювали»; подібні випадки зафіксовані в 

популярних серед українських туристів Греції, Кіпрі, Туреччині та інших країнах; 

5) трапляються випадки, коли після настання страхового випадку з’ясовується, що стра-

хової компанії, яка видала страхувальникові поліс, насправді не існує, а наявний на ру-

ках страховий поліс є звичайним папірцем тощо [5, с. 50]. 

Натомість, потерпілими від шахрайства можуть бути не тільки споживачі 

туристичних послуг (92 %), а й суб’єкти надання туристичних послуг (туроператори, 

турагенти) (8 %).  

Звідси наступний спосіб – шахрайські дії стосовно туроператора з боку 

турагенства та навпаки. 

І. О. Нестерова описує механізм вчинення шахрайських дій з боку турагенства 

стосовно туроператора наступним чином. Так, турагенство починає активно бронювати 

для своїх туристів тури, проте з оплатою не поспішає. Туроператору від цього агентства 

активно надходять заявки, при чому оплата підтверджується копіями банківських 

платіжних документів. Враховуючи давні партнерські відносини з цією компанією, а 

також солідність мережі, оператор, не чекаючи надходження грошей, оформлює 

туристам всі необхідні для туру документи і відправляє у «подорож». Проте після 

кількох тижнів очікування туроператор наполягає терміново сплатити борг. У відповідь 

туристична фірма надсилає гарантійні листи і завіряє, що гроші скоро надійдуть на 

рахунок туроператора. Однак грошей туроператор так і не отримує [8, c. 296]. Іноді 

турагенти підробляють платіжні документи, що засвідчують факт перерахування 

клієнтом коштів за відпочинок, а грошові кошти, що надійшли від останнього, 

привласнюють. 

Переходячи до способів дій, учинених суб’єктами, які не мають ніякого офіцій-

ного відношення до туристичного бізнесу, але виступають від імені таких осіб, хотілося 

б відзначити такий спосіб, як «створення фіктивної юридичної особи у вигляді туристи-

чного агентства». Проте ми не стали вести мову про створення такої юридичної особи, 

як туроператор, оскільки у матеріалах кримінальних проваджень таких випадків ми не 

зустрічали. На нашу думку, це пов’язано із більш складною процедурою реєстрації такої 

особи та більш суворим контролем з боку компетентних осіб. 

Схема такого обману дуже проста. Так, на стадії підготовки за фіктивними до-

кументами створюється юридична особа – туристичне агентство, діяльність якого 

пов’язана з наданням певного туристичного продукту. Наступним етапом є рекламуван-

ня агентства та залучення клієнтів. Після укладання договору про надання туристичних 

послуг (фіктивного) фірма збирає грошові кошти і зникає. 

Один із найпоширеніших способів обману з боку фірми-одноденки є також «ро-

зіграш путівок». Шахраї отримують інформацію про осіб, які мають намір здійснити 

подорож до іншої держави і дзвонять на телефон, повідомляючи про виграш туристич-

ної путівки, запрошують прийти до офісу. В офісі чекає ще кілька осіб, котрі також на-

чебто виграли путівки. Шахраї демонструють відеофільм, на якому зображено місце по-

дорожі. Після цього менеджер повідомляє, що туристичну путівку вони виграли, але 
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необхідно сплатити переліт до країни, при чому це необхідно зробити негайно. Внаслі-

док чого путівка виявляється недійсною. Психологічна обробка, котру проходять «жерт-

ви», може призвести до того, що навіть досить недовірливі люди погоджуються негайно 

внести гроші [9]. 

За таким же принципом можуть працювати туристичні фірми, які офіційно визна-

ні банкрутом, однак певний час продовжують здійснювати підприємницьку діяльність. 

Існують випадки вчинення шахрайських дій працівниками, яких запросили на 

роботу до агентства, яке здійснює туристичну діяльність на законних підставах. Зазви-

чай, після укладання невеликої кількості договорів та отримання грошей від туристів, 

вони зникають. При цьому керівництву турфірми тільки після зникнення цієї особи стає 

відомо про шахрайські дії.  

Висновки. Отже, існує безліч шахрайських схем у сфері надання туристичних 

послуг. Обманні дії можуть вчинятися як з боку суб’єктів, які мають офіційний дозвіл на 

здійснення такої діяльності (здійснюють обман у намірах або з приводу різноманітних 

дій і подій), так і з боку суб’єктів, які не мають ніякого офіційного відношення до турис-

тичного бізнесу, але виступають від імені таких осіб. До шахрайства пряме або опосере-

дковане відношення можуть мати особи, діяльність яких пов’язана із супроводженням 

дій, необхідних для отримання туристичних послуг (представники страхових компаній, 

консульських установ, авіакомпаній та ін.). 
 

Список використаних джерел 

1. Нестерова І. А. Злочинність у сфері туристичного бізнесу: кримінально-правова харак-

теристика та запобігання: дис. …кандидата юрид. наук : 12.00.08 / Нестерова Ірина Анатоліївна. 

Ужгород, 2016. 240 с. 

2. Клименко О. А. Особливості кримінально-правової характеристики шахрайства у сфері 

надання туристичних послуг. Верховенство права. 2017. № 2.  URL: http://sd-

vp.info/2017/osoblivosti-kriminalno-pravovoyi-harakteristiki-shahrajstva-u-sferi-nadannya-turistichnih-

poslug/ (дата звернення: 01.11.2019) 

3. Томаневич Л. М., Рібун М. В. Протидія шахрайству у сфері туризму. Науковий вісник 

Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. 2013. № 2. С. 154–161. 

4. Про затвердження Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду 

через її територію:  URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/249794301 (дата звернення: 01.11.2019) 

5. Андрушко А. В.,  Нестерова І. А. Злочинність у сфері туристичного бізнесу: криміно-

логічна характеристика та запобігання: монографія. Ужгород : ТОВ «ІВА», 2016. 220 с. 

6. Логінов Я. Польські 5-річні візи: обіцяне стало реальним, але проблеми залишилися. 

Дзеркало тижня. 16 жовтня 2015 р. URL : http://gazeta. dt.ua/international/polski-5-richni-vizi-

obicyane-stalo-realnim-aleproblemi-zalishilisya-_.html (дата звернення: 01.11.2019) 

7. Нестерова І. А. Способи шахрайства в сфері туристичного бізнесу України. Часопис 

Київського університету права. 2011. № 1. С. 295–298. 

8. Нестерова И. О проявлениях мошенничества в сфере туристического страхования. 

Legea şi Viaţa. 2014. № 4. С. 56–59. 

9. Туристичні афери. Сіріус – зірка вашої безпеки. Інформаційний портал: веб-сайт. URL: 

https //sirius.kiev.ua/ (дата звернення: 02.11.2019) 

Надійшла до редакції 14.02.2020 

 

References 

1. Nesterova, I. A. (2016) Zlochynnistʹ u sferi turystychnoho biznesu [Crime in the sphere of 

tourist business] : kryminalʹno-pravova kharakterystyka ta zapobihannya: dys. …kandydata yuryd. nauk : 

12.00.08 / Nesterova Iryna Anatoliyivna. Uzhhorod. 240 s. [in Ukr.].  

2. Klymenko, O. A. (2017) Osoblyvosti kryminalʹno-pravovoyi kharakterystyky shakhraystva u 

sferi nadannya turystychnykh posluh. [Features of criminal-law characteristics of fraud in the sphere of 

tourist services]. Verkhovenstvo prava. № 2. URL: http://sd-vp.info/2017/osoblivosti-kriminalno-

pravovoyi-harakteristiki-shahrajstva-u-sferi-nadannya-turistichnih-poslug/ (data zvernennya: 01.11.2019). 

[in Ukr.].   

3. Tomanevych, L. M. & Ribun, M. V. (2013) Protydiya shakhraystvu u sferi turyzmu. [Anti-

fraud in tourism]. Naukovyy visnyk Lʹvivsʹkoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriya 

ekonomichna. № 2. S. 154–161. [in Ukr.]. 

4. Pro zatverdzhennya Pravyl oformlennya viz dlya vʺyizdu v Ukrayinu i tranzytnoho proyizdu 

cherez yiyi terytoriyu [On approval of the Visa Rules for entry into and transit through Ukraine] : URL: 

https://www.kmu.gov.ua/npas/249794301 (data zvernennya: 01.11.2019). [in Ukr.].  

5. Andrushko, A. V. & Nesterova, I. A. (2016) Zlochynnistʹ u sferi turystychnoho biznesu: 

kryminolohichna kharakterystyka ta zapobihannya [Crime in the sphere of tourism business: criminologi-

cal characteristics and prevention] : monohrafiya. Uzhhorod : TOV «IVA». 220 s. [in Ukr.]. 

http://sd-vp.info/2017/osoblivosti-kriminalno-pravovoyi-harakteristiki-shahrajstva-u-sferi-nadannya-turistichnih-poslug/
http://sd-vp.info/2017/osoblivosti-kriminalno-pravovoyi-harakteristiki-shahrajstva-u-sferi-nadannya-turistichnih-poslug/
http://sd-vp.info/2017/osoblivosti-kriminalno-pravovoyi-harakteristiki-shahrajstva-u-sferi-nadannya-turistichnih-poslug/
https://www.kmu.gov.ua/npas/249794301
http://gazeta/
//sirius.kiev.ua/
//sirius.kiev.ua/


Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 1 

188 ISSN 2078-3566 

6. Lohinov, Y. A. (2015) Polʹsʹki 5-richni vizy: obitsyane stalo realʹnym, ale problemy zalyshy-

lysya. Dzerkalo tyzhnya. 16 zhovtnya 2015 r. [Polish 5-year visas: the promise became real, but the prob-

lems remained. The mirror of the week. October 16, 2015]. URL : http://gazeta. dt.ua/international/polski-

5-richni-vizi-obicyane-stalo-realnim-aleproblemi-zalishilisya-_.html (data zvernennya: 01.11.2019). [in 

Ukr.].  

7. Nesterova, I. A. (2011) Sposoby shakhraystva v sferi turystychnoho biznesu Ukrayiny. 

[Fraud in the tourist business of Ukraine]. Chasopys Kyyivsʹkoho universytetu prava. № 1. S. 295–298. 

[in Ukr.].  

8. Nesterova, I. (2014) O proyavlenyyakh moshennichestva v sfere turystycheskoho 

strakhovanyya. [On the manifestations of fraud in the field of tourist insurance]. Legea şi Viaţa. № 4. S. 

56–59. 9. Turystychni afery. Sirius – zirka vashoyi bezpeky. Informatsiynyy portal: veb-sayt. URL: https 

//sirius.kiev.ua/ (data zvernennya: 02.11.2019). [in Russ.]. 

9. Turystychni afery. Sirius – zirka vashoyi bezpeky. [Tourist scams. Sirius is the star of your 

safety]. Informatsiynyy portal: veb-sayt. URL: https //sirius.kiev.ua/ (data zvernennya: 02.11.2019). [in 

Ukr.]. 

 

SUMMARY 

Chaplynskiy K. O., Kalyuga T. O. Ways of commitment fraud in tourist industry: forensic 

analysis. The article deals with the study of forensically significant features of the methods of fraud in the 

sphere of tourist services. Attention is paid to description of methods, clarifying their characteristics, de-

termining the factors that affect their formation on the basis of what they were ordering. Laying the basis 

of a set of criteria for the classification, all the options of fraudulent activities in the tourism sector are 

summarized in three groups: fraudulent actions by entities that are authorized to conduct such activities 

(exercise deception in intent, or about a variety of actions and events) fraudulent actions on the part of the 

constituent entities, which have no official relationship to the tourism business, but on behalf of such 

persons. In a separate group of related fraudulent operations by individuals whose activity was expressed 

in support of actions required to obtain travel services.  

The purpose of the article is to analyze the approaches in the legal literature to the treatment of 

the crime, as well as to characterize the ways of committing fraud in the sphere of tourist services and 

their classification. 

Despite the wide range of opinions of scholars on the general issues of defining the concept and 

content of the crime, it should be noted that the scientific literature has not paid sufficient attention to the 

development of fraudulent practices in the provision of tourist services. You can find only the classifica-

tion of criminal acts in the tourism business and criminal and criminal studies. 

There are many fraudulent schemes in the field of tourist services. Fraudulent actions may be 

taken either by entities having official authorization to carry out such activities (deceiving intentionally or 

by various actions and events) or by entities having no official relation to the tourist. Business, but act on 

behalf of such persons. Fraud can be directly or indirectly attributed to persons whose activities are asso-

ciated with the activities required to obtain travel services (representatives of insurance companies, con-

sulates, airlines, etc.). 

Keywords: fraud, travel, contract, methods of fraud, consumer of travel services, tour operator, 

travel agent. 

 

 



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 1 

ISSN 2078-3566 189 

 

УДК 343.133 

DOI: 10.31733/2078-3566-2020-1-189-194 

 

Юрчишин В. М. 

доктор юридичних наук, доцент 

(Чернівецький юридичний інститут 

Національного університету  

«Одеська юридична академія») 

 

ВІДОМЧИЙ КОНТРОЛЬ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНЕ 

КЕРІВНИЦТВО – ГАРАНТІЇ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ 

ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

 
Стаття стосується з’ясування поняття й сутності відомчого контролю та процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень. Досліджено повноваження 

керівника органу досудового розслідування та конституційну функцію процесуального керівника 

(прокурора) з організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням. 

Ключові слова: керівник органу досудового розслідування, процесуальний керівник (про-

курор), слідчий, матеріали кримінального провадження. 

 

Постановка проблеми. Обраний Україною євроінтеграційний курс має на меті 

імплементацію у вітчизняну юриспруденцію найкращих інститутів кримінального про-

вадження, що достатньо тривалий час успішно функціонують у зарубіжних країнах. 

Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 року удосконалив майже всі стадії 

кримінального процесу, не оминувши й правового статусу всіх суб’єктів, які беруть 

участь у кримінальних процесуальних правовідносинах. Особливу роль у кримінально-

му провадженні завжди відігравали, відіграють та будуть відігравати прокурор і керів-

ник органу досудового розслідування. 

Новітні підходи до розуміння правового статусу й функціонального призначен-

ня прокурора та керівника органу досудового розслідування у кримінальному прова-

дженні жорстко підвищили вимоги до їх діяльності. Запровадження принципу незмінно-

сті прокурора посилило його загальну відповідальність як представника держави за 

остаточний результат кожного кримінального провадження. 

Нормативне закріплення за прокурором функції процесуального керівництва у 

кримінальному провадженні є фактичною реалізацією положень Рекомендації Rec (2000) 

19 Комітету Міністрів Ради Європи «Щодо ролі прокурорів у системі кримінального пра-

восуддя». Більше того, зарубіжний досвід правового закріплення процесуального керівни-

цтва прокурора у кримінальному провадженні вже довів ефективність його існування. 

Реалізація повноважень керівника органу досудового розслідування та процесу-

ального керівника під час проведення досудового розслідування пов’язані з прийняттям 

рішень про їх проведення, а також використанням результатів у кримінальному прова-

дженні, що покладає на них обов’язок здійснення відомчого контролю, процесуального 

керівництва щодо повноти та результативності слідчих дій та налагодження взаємодії з 

іншими уповноваженими суб’єктами.  

Аналіз публікацій, у яких започатковано вирішення цієї проблеми. Питання 

реалізації повноважень керівника органу досудового розслідування та функції організа-

ції процесуального керівництва досудовим розслідуванням на фундаментальному рівні 

розглядали Ю. П. Аленін, І. В. Басиста, І. В. Гловюк, Ю. М. Грошевий, В. В. Долежан, 

О. В. Капліна, П. М. Каркач, Г. К. Кожевніков, М. В. Косюта, А. В. Лапкін, В. Т. Маля-

ренко, О. Р. Михайленко, І. Є. Марочкін, В. Марчук, О. І. Медведько, Г. В. Мовчан, 

В. Т. Нор, Д. П. Письменний, М. А. Погорецький, Ю. Є. Полянський, М. В. Руденко, 

О. М. Толочко, А. Р. Туманянц, Л. Д. Удалова, О. Г. Шило, В. П. Шибіко, М. Є. Шумило 

та ін. 

Окремі аспекти повноважень керівника органу досудового розслідування та фу-

нкції процесуального керівника у досудовому розслідуванні досліджували 
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С. А. Альперт, М. І. Бажанов, О. В. Баулін, В. В. Вапнярчук, В. В. Гаврилов, 

В. Г. Гончаренко, М. В. Жогін, В. С. Зеленецький, С. А. Крушинський, В. В. Колодчин, 

О. П. Кучинська, Л. М. Лобойко, П. А. Лупинська, В. В. Луцик, Г. А. Матусовський, 

М. М. Михеєнко, В. В. Молдован, В. П. Нажимов, Ю. Є. Полянський, О. Б. Соловйов, 

О. Ю. Татаров, В. М. Тертишник, І. Я. Фойницький, В. М. Хотенець, Ю. П. Янович та 

інші вчені. 

Водночас, незважаючи на загалом великий обсяг наукових напрацювань із цих 

питань, комплексного монографічного дослідження процесуальних повноважень керів-

ника органу досудового розслідування та функцій процесуального керівника у досудо-

вому розслідуванні в умовах дії чинного КПК України та прийняття нового Закону 

України «Про прокуратуру» не було проведено, що свідчить про актуальність та важли-

вість зазначеної проблеми.  

Таким чином, необхідність удосконалення і вирішення наведених проблем у по-

дальшому й зумовило вибір теми статті. Її актуальність визначається невідкладними за-

вданнями посилення відомчого контролю та процесуального керівництва за законністю 

досудового розслідування кримінальних правопорушень, а з другого – потребами розро-

бки методичних рекомендацій щодо дотримання законності під час досудового розслі-

дування кримінальних правопорушень. 

Мета статті – визначити сутність і зміст повноважень керівника органу досудо-

вого розслідування та функцій процесуального керівника та механізм їх реалізації під 

час досудового розслідування кримінальних правопорушень. 

Виклад основного матеріалу. Як відомо, основним організаційним способом 

забезпечення як законності, так і правомірності слідчих дій є здійснення відповідного 

нагляду та контролю, який за суб’єктами поділяють на відомчий, прокурорський, судо-

вий та здійснюваний іншими учасниками процесу, а за змістом – на організаційний та 

процесуальний. 

Відомчий контроль – це самостійний вид державного контролю, який є складо-

вою діяльності уповноваженого органу з керівництва підлеглими з метою спрямування 

їх роботи на виконання поставлених перед ними завдань, своєчасного виправлення до-

пущених ними помилок. Його розглядають як один із принципів розслідування та як вид 

практичної діяльності. Зокрема, як принцип розслідування він є системою правових 

приписів, якими передбачена та регламентована організаційно-контрольна функція кері-

вника підрозділу, на який покладено обов’язки розслідування злочинів, що передбачає 

контроль за діяльністю підпорядкованих йому слідчих із метою забезпечення виконання 

завдань кримінального провадження.  

А з практичного погляду він є організаційною та контрольно-наглядовою діяль-

ністю начальника відповідного слідчого підрозділу за діями підпорядкованих йому слід-

чих із метою сприяння виконання ними їхніх службових функцій.  

Із цією метою відомчий контроль реалізує повноваження: 1) організаційно-

розпорядчого характеру; 2) із виявлення та запобігання порушенням законності; 3) щодо 

реагування на виявлені порушення [8, с. 69]. 

О. Михайленко відомчий контроль за змістом поділяє на організаційно-

відомчий (адміністративно-управлінський) та відомчо-процесуальний [3, с. 448]. Зокре-

ма, організаційно-відомчий контроль пов’язаний із виконанням слідчими службових 

повноважень і полягає у створенні їм належних умов роботи, надання допомоги в орга-

нізації розслідування, а тому базується на нормах конституційного, адміністративного й 

трудового законодавства і може бути регламентований як нормами законів, так і норма-

ми відомчих підзаконних актів. Його здійснюють начальники міськрайвідділів, керівни-

ки управлінь Міністерства внутрішніх справ та їх заступники, які: планують роботу від-

ділу, контролюють виконання планових заходів; організовують взаємодію з іншими 

відділами і службами МВС; координують роботу відділу з органами прокуратури та су-

ду; здійснюють і контролюють виконання рішень колегій, наказів і вказівок МВС та 

УВС зі слідчої роботи; викликають із місць працівників підлеглих слідчих підрозділів 

для звіту про стан слідчої роботи; доповідають керівництву УВС про результати аналізу 

оперативної обстановки щодо боротьби зі злочинністю, про стан слідчої роботи і у спра-

вах, які заслуговують особливої уваги; разом із відділом кадрів УВС здійснюють підбір, 

розстановку, навчання, атестацію й виховання слідчих; поширюють і впроваджують по-

зитивний досвід у їх роботі; оперативно реагують на кожний випадок порушення закон-

ності в їх діяльності. 
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А метою відомчого процесуального контролю є забезпечення законності, обґру-

нтованості, повноти, усебічності та об’єктивності процесуальної діяльності підлеглих 

йому слідчих. Його покладають на начальника слідчого відділу, який безпосередньо ке-

рує слідчими та має найбільше можливостей здійснення ефективного та своєчасного 

контролю за законністю провадження розслідування; його процесуальні повноваження 

регламентовані нормами кримінально-процесуального законодавства, насамперед КПК.  

Зокрема, діяльність начальника слідчого відділу реалізується в трьох основних 

напрямах: 1) процесуальний контроль за діяльністю слідчого; 2) організація й координа-

ція цієї діяльності; 3) сприяння та надання допомоги слідчому [6, с. 13]. 

На думку В. Фаринника, контроль начальника слідчого відділу доречно поділя-

ти: 1) залежно від характеру повноважень і джерела їх закріплення – на процесуальний 

та організаційний; 2) відповідно до організаційно-штатної побудови органів слідства в 

системі МВС України – на рівні слідчих відділів, на рівні слідчих управлінь та на рівні 

ГСУ МВС України; 3) за етапами чи спрямованістю – на превентивний (запобіжний), 

поточний (оперативний), фільтрувальний [6, с. 8]. 

Відомчий контроль починається вже з початку виникнення кримінально-

процесуальних правовідносин, оскільки після офіційного прийняття та реєстрації заяви 

(повідомлення) про кримінальне правопорушення її передають керівнику органу розслі-

дування, який визначає слідчого (слідчих), що здійснюватиме досудове розслідування, 

яке процесуально оформляють у вигляді доручення про проведення досудового розслі-

дування [7, с. 88]. 

Згідно з ч. 2 ст. 39 КПК керівник органу розслідування уповноважений: 

1) визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випад-

ках здійснення досудового розслідування слідчою групою – визначати старшого слідчої 

групи, який керуватиме діями інших слідчих; 2) відсторонювати слідчого від проведення 

досудового розслідування вмотивованою постановою за ініціативою прокурора або з 

власної ініціативи з наступним повідомленням прокурора та призначати іншого слідчого 

за наявності підстав, передбачених цим Кодексом, для його відводу або в разі неефекти-

вного досудового розслідування; 3) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслі-

дування, давати слідчому письмові вказівки, які не можуть суперечити рішенням та вка-

зівкам прокурора; 4) уживати заходів щодо усунення порушень вимог законодавства у 

випадку їх допущення слідчим; 5) погоджувати проведення слідчих (розшукових) дій та 

продовжувати строк їх проведення у випадках, передбачених цим Кодексом; 

6) здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слід-

чого; 7) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом. 

Отже, основними способами процесуального контролю начальника слідчого 

відділу досудовим розслідуванням є: витребування і перевірка кримінальних справ та 

надання письмових вказівок слідчим про провадження розслідування; передача криміна-

льної справи від одного слідчого іншому; доручення розслідування справ декільком слі-

дчим.  

Слід погодитись із висновком, що норми закону, які надають начальнику слід-

чого відділу можливість давати обов’язкові для виконання вказівки слідчому щодо розс-

лідування майже з усіх питань слідства, суперечать принципу процесуальної незалежно-

сті слідчого. А тому з метою подальшого вдосконалення правового регулювання цих 

правовідносин необхідно виділити в самостійну норму закону чіткий і вичерпний пере-

лік найбільш важливих питань розслідування, за якими начальник слідчого відділу упо-

вноважений давати слідчому обов’язкові для виконання вказівки. При цьому за слідчим 

повинно бути збережено право на оскарження тих вказівок, які не відповідають його 

переконанням [6, с. 20].  

Щодо прокурорських механізмів забезпечення правомірності слідчих дій, то згі-

дно зі ст. 131-1 Конституції України на прокуратуру покладено:  

1) підтримання публічного обвинувачення в суді; 

2) організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішен-

ня відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за 

негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку; 

3) представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, 

що визначені законом [2]. 

Усі ці повноваження свідчать про те, що, на відміну від нагляду «за точним і од-

наковим виконанням законів», який прокуратура здійснювала згідно зі ст. 162 Консти-
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туції УРСР 1978 р. [1, с. 43], тепер основним напрямом її діяльності є забезпечення вер-

ховенства права. Саме тому відповідно до ч. 2 ст. 36 КПК у кримінальному провадженні 

на прокурора покладено нагляд за додержанням законів під час проведення досудового 

розслідування у формі процесуального керівництва ним [9, с. 140]. 

Слід відзначити, що прокурорський нагляд не дублює процесуальний контроль 

начальника органу розслідування. Відмінність між ними полягає в тому, що мета відом-

чого контролю – забезпечення виконання завдань провадження, а метою прокурорського 

нагляду є забезпечення дотримання в його ході верховенства права. Крім того, особли-

вості прокурорського нагляду полягають і в тому, що: слідчий, який здійснює розсліду-

вання, організаційно не підлеглий прокурору, який здійснює нагляд за його діяльністю; 

тільки прокурор уповноважений вирішувати суперечності між начальником слідчого 

відділу і слідчим із питань розслідування; повноваження прокурора щодо нагляду за 

діяльністю слідчого регламентовані детальніше. Для здійснення завдань нагляду проку-

рор наділений повноваженнями владно-розпорядчого характеру, які є не тільки його 

правами, а й обов’язками, оскільки згідно з п. 4 ст. 6 Закону «Про прокуратуру», вияви-

вши порушення вимог закону, він зобов’язаний застосувати свої повноваження щодо 

усунення цих порушень і притягнення до відповідальності осіб, які їх допустили [5]. 

О. Михайленко повноваження прокурора поділяє на: а) організаційно-

розпорядчого характеру: дає письмові вказівки, що стосуються порушення кримінальної 

справи, перевірки окремих версій, застосування конкретних заходів процесуального 

примусу, зі збору та перевірці доказів, розкриття злочинів, розшуку осіб, які їх скоїли, 

тощо; б) із виявлення можливих порушень законності: має право витребувати як ті, що 

розслідуються, так і призупинені та припинені провадження справи, перевіряти матеріа-

ли, які безпосередньо справи не стосуються (плани розслідування, статистичні дані, зая-

ви, скарги тощо), витребувати інформацію про хід і результати розслідування, про вико-

нання його доручень і вказівок; в) щодо реагування на виявлені порушення – шляхом 

відміни або зміни незаконних процесуальних актів, відновлення порушених прав тощо; 

г) із запобігання можливих порушень законності: надання санкцій, затвердження слідчих 

актів, висловлення згоди з рішеннями слідчого. З урахуванням цього в діяльності проку-

рора він виділяє три стадії, суть яких полягає у виявленні, усуненні, запобіганні пору-

шенням законності. Перша – інформаційно-перевірочна (пошукова) стадія, на якій про-

курор отримує інформацію про недотримання законності, сам ініціює виявлення 

порушень, оцінює зібрані дані та визначає, чи було порушення, чи ні, а якщо було, то які 

причини й умови йому сприяли. Друга стадія – це реагування на виявлені порушення, їх 

причини й умови, відновлення порушених прав і законних інтересів, притягнення вин-

них до відповідальності. Формами реагування тут можуть бути: постанови, подання, 

службові записки, інформації тощо. Третя (завершальна) стадія охоплює розробку 

профілактичних заходів та у зв’язку з виявленими порушеннями, з метою визначення 

ефективності застосування прокурором засобів реагування на порушення законності [3, 

с. 208]. 

Отже, повноваження прокурора спрямовані на запобігання порушенням, вияв-

лення та виправлення їх. Способами запобігання порушенням є: 1) надання згоди на ви-

несення слідчим подання до суду про проведення окремих слідчих дій і застосування 

заходів примусу; 2) санкціонування окремих слідчих дій; 3) продовження строків розс-

лідування; 4) надання згоди на направлення справи до суду; 5) затвердження або відмова 

в затвердженні обвинувальних актів.  

Способами виявлення порушень є право прокурора: 1) вимагати для перевірки 

кримінальні справи, документи, матеріали та інші відомості про вчинені злочини й пере-

біг досудового розслідування; 2) брати участь у провадженні розслідування, у проведен-

ні окремих слідчих дій; 3) перевіряти скарги на дії та рішення органів і посадових осіб, 

які здійснюють розслідування; 4) давати доручення керівнику органу розслідування що-

до проведення перевірок діяльності підлеглих.  

А способами виправлення виявлених порушень є: 1) скасування незаконних та 

необґрунтованих постанов органів розслідування; 2) передавання справи від одного слі-

дчого іншому; 3) передавання справи від одного органу розслідування іншому; 

4) відсторонення слідчого від розслідування; 5) звільнення кожного, хто незаконно 

утримується під вартою; 6) зміна запобіжного заходу; 7) закриття кримінального прова-

дження; 8) порушення стосовно слідчого дисциплінарного провадження тощо. 

Заслуговує на увагу пропозиція, що у випадку скасування рішення слідчого 
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прокурор повинен скласти два окремих документи – постанову про скасування рішення 

слідчого і вказівки про проведення додаткових слідчих дій [4]. 

Висновки. Незважаючи на те, що слідчі дії, пов’язані з обмеженням конститу-

ційних прав та свобод особи, провадяться на підставі судового рішення, відомчий конт-

роль та прокурорський нагляд за законністю й обґрунтованістю їх провадження зали-

шаються одним із засобів забезпечення прав та свобод їх учасників під час досудового 

розслідування кримінальних правопорушень. 
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SUMMARY 

Yurchyshyn V.M. Departmental control and procedural guidance – guarantees of legality 

observance in pre-trial investigation. The article deals with clarifying the concept, nature, departmental 

control and procedural guidance of pre-trial investigation in minimal offenses. The authorizations of the 
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head of the pre-trial investigation body and the constitutional function of the procedural head (prosecutor) 

in organizing and managing the pre-trial investigation have been studied. 

The author has concluded that the prosecutor's powers are to prevent, detect and correct viola-

tions. Ways to prevent violations are: 1) consenting to the investigator's submission to the court about the 

conduct of individual investigative actions and the application of coercive measures; 2) authorizing indi-

vidual investigative actions; 3) extension of the investigation period; 4) giving consent to the referral of 

the case to court; 5) approval or refusal to approve indictments. 

The methods of detecting violations are the right of the prosecutor: 1) to request criminal cases, 

documents, materials and other information about the crimes committed and the course of the pre-trial 

investigation to be checked; 2) participate in the investigation, in the conduct of individual investigative 

actions; 3) review complaints against actions and decisions of bodies and officials conducting investiga-

tions; 4) to instruct the head of the investigation body to carry out inspections of the activities of subordi-

nates. 

And the ways of correcting the detected violations are: 1) abolition of illegal and unjustified de-

cisions of the investigation bodies; 2) transferring the case from one investigator to another; 3) transfer-

ring the case from one investigative body to another; 4) removal of the investigator from the investiga-

tion; 5) the release of anyone illegally detained; 6) change of preventive measure; 7) closure of criminal 

proceedings; 8) initiation of disciplinary proceedings against the investigator and the like. 

Keywords: head of the pre-trial investigation body, procedural head (prosecutor), investigator, 

materials of criminal proceedings. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
Розглянуто основні нормативно-правові акти, що регламентують проведення досліджень, 

пов’язаних із криміналістичною технікою як розділом криміналістики. Проаналізовано законодав-

чі положення, що регулюють проведення слідчих (розшукових) дій під час виявлення, фіксації, 

вилучення та дослідження об’єктів, які містять криміналістично вагому інформацію та можуть 

бути використані як докази у кримінальному провадженні. 

Ключові слова: кримінальне провадження, законодавство, нормативно-правовий акт, 

сліди, техніко-криміналістичні дослідження, спеціаліст, експерт. 

 

Постановка проблеми. Ефективність та якість техніко-криміналістичних дослі-

джень багато в чому залежить від нормативно-правової бази, що регламентує їх проведен-

ня. Оскільки будь-яка діяльність на стадії досудового розслідування перебуває у правово-

му полі, суб’єкти такої діяльності так чи інакше повинні діяти в межах чинного 

законодавства. Техніко-криміналістичні дослідження як складова діяльності з розсліду-

вання злочинів підлягають нормативно-правовому регулюванню, що цілком обґрунтовано. 

З іншого боку, розглядувані нами дослідження носять у багатьох випадках творчий, дослі-

дницький характер, і будь-які обмеження, у тому числі законодавчі, можуть негативно 

вплинути на їх результати. Зважаючи на недосконалість законодавства України, що регла-

ментує діяльність правоохоронних органів, про що неодноразово зазначали науковці, зо-

середимо увагу на нормативно-правових актах, що в той чи інший спосіб регулюють про-

ведення техніко-криміналістичних досліджень, і визначимо шляхи їх удосконалення. 

Аналіз публікацій, у яких започатковано вирішення цієї проблеми. Питан-

ням удосконалення нормативно-правового регулювання проведення криміналістичних 

досліджень у межах процесу розслідування злочинів приділено значну увагу з боку нау-
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ковців. Такі українські вчені, як В. Г. Гончаренко, О. О. Ейсман, А. В. Іщенко, Н. І. Кли-

менко, В. К. Лисиченко, Г. М. Надгорний, І. В. Пиріг, М. Я. Сегай, Е. Б. Сімакова-

Єфремян, Г. М. Соколовський, І. Я. Фрідман, В. Ю. Шепітько, М. Г. Щербаковський, 

зробили значний внесок у розробку нормативно-правового регулювання криміналістич-

ного забезпечення розслідування злочинів. Однак вони в основному розглядали пробле-

мні питання призначення та проведення судових експертиз. Комплексного дослідження 

з нормативно-правового регулювання проведення техніко-криміналістичних досліджень, 

починаючи від процесу збирання й дослідження доказів під час огляду місця події й за-

кінчуючи проведенням експертиз, на сьогодні не проведено. 

Метою статті є аналіз положень Конституції України та основних нормативно-

правових актів, що регулюють проведення техніко-криміналістичних досліджень під час 

розслідування кримінальних правопорушень, і визначення напрямів їх удосконалення. 

Виклад основного матеріалу. Із конституційного права відомо, що законодавчі 

акти за юридичною силою поділяються на: а) Конституція України; б) закони України; 

в) підзаконні акти [1, с. 34].  Розглянемо більш детально перші дві групи законодавчих 

актів, щоб визначити їх значення у регулюванні техніко-криміналістичних досліджень. 

Конституція України має вищу юридичну силу щодо всіх інших правових актів. 

Закони та інші нормативно-правові акти приймають на основі Конституції України, вони 

повинні відповідати їй (ст. 8 Конституції). Конституція визначає сфери суспільних від-

носин, що підлягають правовому регулюванню, зокрема і правовідносини, які виника-

ють під час розслідування кримінальних правопорушень: проведення слідчих (розшуко-

вих) дій, техніко-криміналістичних досліджень. Іноді співробітники слідчих та 

експертних підрозділів, які є суб’єктами техніко-криміналістичних досліджень, у своїй 

діяльності керуються лише відомчими нормативними актами, забуваючи про норми 

Конституції України. Однак потрібно мати на увазі, що Конституції притаманна пряма 

дія норм, тобто особа, чиї права порушено, має можливість звернутися безпосередньо до 

суду для захисту своїх конституційних прав і свобод.  

Перш за все це стосується можливих порушень прав і свобод людини в разі про-

ведення слідчих (розшукових) дій, під час яких вилучають предмети, що можуть бути 

об’єктами техніко-криміналістичних досліджень. Зокрема, під час проведення огляду в 

житлі або іншому володінні особи вилучають сліди чи об’єкти з різного роду слідами. 

Криміналістичні рекомендації наголошують, що першочергово сліди вилучають разом з 

об’єктами, на яких вони залишені. Ними можуть бути предмети побуту: вази, статуетки, 

кухонний посуд, дзеркала, предмети одягу, взуття людини тощо, які є приватною власні-

стю господаря квартири чи приміщення. У слідчій практиці трапляються випадки, коли 

таке майно вилучають без дозволу володаря, посилаючись на криміналістичні рекомен-

дації. Хоча в Конституції України зазначено, що право приватної власності є непоруш-

ним, і ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності (ст. 41). Тому в та-

ких випадках обов’язково потрібна згода господаря на вилучення предметів зі слідами. 

У разі неотримання такої згоди для вилучення слідів потрібно застосовувати техніко-

криміналістичні засоби. 

Під час вилучення слідів на місці події варто також запобігати вчиненню дій, що 

можуть зруйнувати або пошкодити предмети обстановки. Наприклад, у разі виявлення 

слідів знарядь зламу на обшивці дверей можливе їх вилучення шляхом випилювання 

частини дверей або лутки. Під час обшуку, щоб віднайти об’єкти пошуку або заборонені 

для обігу предмети, допускається відкриття шухляд, сейфів, схованок тощо шляхом їх 

пошкодження. У цьому випадку потрібно враховувати доцільність таких дій і не забува-

ти не тільки про положення ст. 41, а й про норму ст. 56 Конституції України, а саме: 

«Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самовря-

дування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових 

і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень». 

Проводячи техніко-криміналістичні дослідження в галузі почеркознавства, лінг-

вістики, фоноскопії, спеціалісти та експерти працюють із письмовими текстами, відео- й 

аудіозаписами, зміст яких може бути досить різний, включаючи і подробиці життя осо-

би, її стосунки з оточенням, нахили, уподобання тощо, які є особистими, можливо, на-

віть інтимними. Такі матеріали можуть бути як об’єктами техніко-криміналістичних до-

сліджень, так і зразками для порівняльного дослідження, наприклад, вільні зразки 

почерку, що містяться в листах або записних книжках, щоденниках. Їх вилучають, як 
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правило, під час проведення обшуку. Аудіо-, відеоматеріали можуть бути вилучені та-

кож під час проведення таких негласних слідчих (розшукових) дій, як зняття інформації 

з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263 КПК України), зняття інформації з 

електронних інформаційних систем. Техніко-криміналістичне дослідження цих матеріа-

лів можна проводити безпосередньо під час їх вилучення для попередньої оцінки змісту 

та можливостей їх використання в подальшому, а також під час проведення почеркозна-

вчої, лінгвістичної експертизи та експертизи аудіо-, відеозапису. У разі проведення та-

ких досліджень потрібно дотримуватись вимог ст. ст. 31, 32 Конституції України, які 

проголошують, що «кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, 

телеграфної та іншої кореспонденції» і «ніхто не може зазнавати втручання в його осо-

бисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допуска-

ється збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про 

особу без її згоди». 

Отримання зразків для експертизи є слідчою (розшуковою) дією, передбаченою 

ст. 245 КПК України. Згідно з цією статтею, слідчий або залучений до проведення слід-

чої (розшукової) дії спеціаліст може відібрати зразки у примусовому порядку. Ми підт-

римуємо думку І. В. Пирога, що при цьому порушується право людини на повагу до її 

гідності та особисту недоторканість (ст. ст. 28, 29 Конституції України) [2, с. 132]. Права 

порушуються навіть у разі відібрання відбитків пальців рук із використанням типограф-

ської фарби для дактилоскопіювання, уже не кажучи про примусовий характер цієї слід-

чої (розшукової) дії. У примусовому порядку під час слідчої дії відбирають, як правило, і 

зразки біологічного походження, які використовують здебільшого для проведення судо-

во-медичних експертиз. Галузь криміналістичної техніки одорологія вже давно викорис-

товує волосся та кров як джерело запаху людини для проведення експертизи [3, с. 231-

232]. З означеного випливає, що під час відібрання зразків для експертизи, щоб забезпе-

чити права людини, необхідно суворо дотримуватись процесуального порядку прове-

дення цієї слідчої (розшукової) дії, не допускати принизливого ставлення до особи та 

обирати безпечні й необразливі методи (наприклад, використовувати «живий» сканер 

для дактилоскопіювання). 

Конституція України має вищу юридичну силу, окремі її положення є нормами 

прямої дії, інші – посилаються на закони, що регулюють суспільні відносини в окремих 

сферах людської діяльності. Основними законами України, що регламентують прове-

дення техніко-криміналістичних досліджень, є Кримінальний процесуальний кодекс [4] 

та Закон України «Про судову експертизу» [5]. Серед правових норм, зазначених у КПК 

України, розглянемо ті, що регулюють процес збирання доказів, які можуть бути 

об’єктами техніко-криміналістичних досліджень, та ті, що регулюють діяльність основ-

них суб’єктів таких досліджень, а саме спеціаліста та експерта. 

Стаття 71 КПК України зазначає, що «спеціалістом у кримінальному прова-

дженні є особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосування техніч-

них або інших засобів і може надавати консультації під час досудового розслідування і 

судового розгляду з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок. 

Спеціаліст може бути залучений для надання безпосередньої технічної допомоги (фото-

графування, складення схем, планів, креслень, відбір зразків для проведення експертизи 

тощо) сторонами кримінального провадження під час досудового розслідування і судом 

під час судового розгляду». Зі змісту статті можна визначити два види діяльності спеціа-

ліста: консультативна та технічна допомога. У криміналістичній літературі виділяють 

чотири види: криміналістична, консультативна, методична й технічна [6, с. 12].  

Методична допомога полягає у відпрацюванні прийомів виявлення, фіксації та 

вилучення доказів. При цьому спеціаліст-криміналіст удосконалює свою майстерність та 

одночасно розширює світогляд слідчого щодо застосування нових засобів і методів зби-

рання доказів. Криміналістична допомога, на думку П. П. Іщенка, полягає в такому: 

«1) виявленні доказів – слідів і предметів (в тому числі і мікроскопічних розмірів), «про-

яві» слабковидимих і невидимих слідів; 2) поясненні механізму утворення слідів і пош-

коджень; 3) наданні допомоги в фіксації доказів» [6, с. 13]. Спеціалісти при цьому: 

а) допомагають фахово і повно описати виявлені докази у протоколі; б) використовують 

засоби фіксації доказів (фото-, відеозйомка, складання планів, схем, креслень тощо); 

в) виготовляють різноманітні відбитки, зліпки та копії слідів, що передають ознаки зов-

нішніх властивостей слідоутворювального предмета; г) допомагають слідчому правиль-

но вилучати та упаковувати виявлені докази [6, с. 13]. За результатами цих дій спеціаліст 
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разом зі слідчим висуває слідчі версії щодо кількості осіб, які брали участь у вчиненні 

кримінального правопорушення, їх фізичних властивостей, механізму подолання переш-

код тощо, що в остаточному підсумку визначає весь механізм вчинення злочину.  

Криміналістична допомога за своєю сутністю багато в чому носить дослідниць-

кий характер. Установити належність окремих предметів на місті події до вчиненого 

злочину можна тільки після їх ретельного дослідження. Виявлення слідів рук сучасними 

хімічними та фізико-хімічними методами (із використанням нінгідрину, алоксану, азот-

нокислого срібла, ціаноакрилату, люміцину, куркуміну тощо) є дослідницьким проце-

сом. Серед виявлених слідів рук можливо одразу відокремити ті, що непридатні для іде-

нтифікації. Фотографування методом макрозйомки (наприклад, для виявлення написів 

на розкритій пломбі), в ультрафіолетових променях (слідів рук, оброблених люмінесце-

нтними порошками; слідів сперми, крові) є також дослідженням. На думку 

В. М. Тертишника, навіть така дія, як вимірювання, має ознаки дослідження. «Вимір 

певним чином має дослідницький характер, а його результат являє собою ні що інакше 

як вивідне знання», – зазначає він [7, с. 197]. Дослідницькі дії спеціаліста вже знайшли 

відображення у змінах до КПК України, що вводяться в дію з набранням чинності Зако-

ну України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 

досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» [8]. Цим 

Законом доповнено ст. 71 частиною 7 такого змісту: «надавати висновки з питань, що 

належать до сфери його знань, під час досудового розслідування кримінальних проступ-

ків, у тому числі у випадках, передбачених частиною третьою статті 214 цього Кодексу». 

У ч. 3 ст. 214 цього Закону також передбачено отримання письмового висновку спеціа-

ліста аж до внесення відомостей до ЄРДР. 

Вважаємо, криміналістичну допомогу, надану на місці події, основною для спе-

ціаліста-криміналіста, тому її необхідно зазначити у КПК України, розширивши зміст 

ст. 71. Пропонуємо наступне формулювання ч. 1 ст. 71: «Спеціалістом у кримінальному 

провадженні є особа, яка володіє спеціальними знаннями і може надавати допомогу у 

збиранні та дослідженні доказів, здійснювати консультативну, методичну та технічну 

допомогу під час досудового розслідування й судового розгляду у межах свої спеціаль-

них знань». Запропоноване нами визначення охоплює ч. 1 та ч. 2 чинного КПК України, 

тому останню потрібно вилучити.  

У КПК України для визначення експерта та спеціаліста застосовують термін 

«спеціальні знання», хоча дефініції самого поняття у кодексі немає. На нашу думку, 

будь-який термін, який вживається у КПК України та може мати неоднозначне тракту-

вання, потрібно роз’яснювати у ст. 3. Тому пропонуємо зміст цієї статті доповнити ви-

значенням спеціальних знань: «Спеціальні знання – сукупність теоретичних знань і 

практичних умінь та навичок у галузі науки, техніки, мистецтва чи ремесла, набутих у 

результаті теоретичної підготовки або професійного досвіду роботи, що використову-

ються у кримінальному провадженні». Як бачимо, поняття «спеціальні знання» в цьому 

визначенні охоплює вміння та навички. Ми опустили ту частину визначення в чинному 

КПК України, де поряд зі спеціальними знаннями згадується про «навички застосування 

технічних або інших засобів».  

Найбільш значущим законом, що регулює проведення експертних досліджень, є 

Закон України «Про судову експертизу». У роботах науковці неодноразово наголошува-

ли на його недосконалості. Зважаючи на безперечність цього питання, було розроблено 

проєкт Закону України «Про судово-експертну діяльність в Україні» [9]. Поданий на 

розгляд Верховної Ради України 30.03.2017, цей законопроєкт був знятий із розгляду 

29.08.2019, мабуть, у зв’язку зі зміною складу Верховної Ради. Вважаємо цей законопро-

єкт значно досконалішим за чинний закон, тому розглянемо його основні положення. 

У законопроєкті «Про судово-експертну діяльність в Україні» враховано заува-

ження та побажання науковців, починаючи з назви самого Закону, що відповідає його 

преамбулі: «цей Закон регулює суспільні відносини щодо здійснення судово-експертної 

діяльності в Україні, визначає правові, організаційні і фінансові основи судово-

експертної діяльності». Ст. 1 Закону, як того і вимагають правила законотворення, міс-

тить роз’яснення термінів, включаючи і поняття «спеціальні знання» як ключове для 

визначення поняття «експертиза». Однак, на нашу думку, серед термінів на вистачає тих, 

що вживаються в тексті самого законопроєкту і є важливими для тлумачення, а саме: 

«експертна установа», «керівник експертної установи». Керівник експертної установи є 

суб’єктом експертної діяльності, однак його повноваження, обсяг виконуваної роботи, 
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компетенція є дещо іншою, ніж у звичайного експерта. Тому, гадаємо, потрібно не тіль-

ки подати визначення керівника експертної установи у ст. 1, а й доповнити законопроєкт 

окремою статтею, де зазначити його права та обов’язки. Вважаємо доцільним таке ви-

значення керівника експертної установи: «особа, яка здійснює функцію керівництва під 

час організації та проведення судової експертизи у підпорядкованому йому підрозділі».  

Позитивним у розглядуваному законопроєкті є регламентація термінів прове-

дення експертизи, що узгоджуються з основними термінами кримінального проваджен-

ня, а також визначення видів експертиз: первинної, додаткової, повторної, комісійної та 

комплексної. Ми не підтримуємо точки зору окремих науковців щодо необхідності рег-

ламентації цих експертиз у КПК України. На нашу думку, види експертиз мають науко-

ве, а не процесуальне значення, тому не потрібно обтяжувати КПК України зайвими по-

ложеннями. Також позитивним у законопроєкті є відсутність заборони проведення 

криміналістичних експертиз виключно державними спеціалізованими установами, про 

що неодноразово наголошували науковці [10, с. 435].  

Проблемним є наявність дублювання окремих законодавчих актів, насамперед 

КПК України та Закону «Про судову експертизу». На наш погляд, у КПК України по-

винно бути зазначено та розтлумачено основні поняття, що безпосередньо стосуються 

кримінально-процесуального права та водночас мають значення для проведення техні-

ко-криміналістичних досліджень. Це такі поняття, як суб’єкти кримінального процесу 

– спеціаліст та експерт, їх права та обов’язки; висновки експерта та спеціаліста як 

джерела доказів, їх зміст; підстави призначення експертизи та порядок залучення екс-

перта; порядок отримання зразків для експертизи. Усі інші питання, пов’язані безпосе-

редньо із судово-експертною діяльністю, тобто організацією проведення експертизи, 

повинні регламентуватися Законом України «Про судову експертизу», іншими закона-

ми та підзаконними актами. Для запобігання зайвого дублювання можливим є впрова-

дження норм, що посилаються на відповідні статті КПК України. Наприклад, не потрі-

бно у Законі «Про судову експертизу» зайвий раз зазначати права та обов’язки 

експерта. Достатньо зазначити, що «експерт має права та обов’язки відповідно до 

ст. 71 КПК України». 

Висновки. Розглянуті нами положення основних нормативно-правових актів, 

що регламентують проведення техніко-криміналістичних досліджень, мають суттєве 

значення для регулювання такої діяльності на досудовому розслідуванні. Однак осно-

вні положення законів України конкретизуються в нормативних актах окремих мініс-

терств, що затверджують інструкції з певного виду діяльності на досудовому розсліду-

ванні. Правовий аналіз такого роду нормативних актів із точки зору регулювання ними 

проведення техніко-криміналістичних досліджень є перспективним напрямом подаль-

ших досліджень. 
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SUMMARY 

Areshonkov V. V. Regulatory framework of technical-forensic research. The basic norma-

tive legal acts regulating carrying out of researches connected with forensic engineering as a section of 

forensics are considered. The law regulates the conduct of investigative actions in the detection, record-

ing, seizure and investigation of objects that contain forensically significant information and can be used 

as evidence in criminal proceedings. 

The basic provisions of the Constitution of Ukraine are considered, which must be observed 

during conducting of forensic investigations. According to the author, in the draft law "On forensic activi-

ty in Ukraine" among the terms that are used in the text of the bill itself and are important for interpreta-

tion, namely: "expert institution", "head of expert institution". The head of the expert institution is the 

subject of the expert activity, but his authority, the amount of work performed, the competence is some-

what different from that of the ordinary expert. Therefore, it is necessary not only to provide the defini-

tion of the head of the expert institution, but also to supplement the bill with a separate article, where to 

state its rights and responsibilities. The following definition of the head of an expert institution is consid-

ered appropriate: "a person who performs the function of leadership during the organization and conduct 

of judicial examination in a subordinate unit". 

The author does not support the views of some scholars on the need to regulate these examina-

tions in the Criminal Procedure Code of Ukraine (CCP). In our opinion, the types of expertise are of sci-

entific rather than procedural importance, so it is not necessary to burden the CCP of Ukraine with unnec-

essary provisions. 

Keywords: criminal proceedings, legislation, regulatory act, traces, technical and criminal 

studies, specialist, expert. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО 

КОНТАКТУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ДОПИТУ ПІД ЧАС 

РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ МОРАЛЬНОСТІ 
 

 

 

Висвітлено деякі аспекти розслідування злочинів проти моральності. Розглядаються осо-

бливості встановлення психологічного контакту при проведенні допиту під час розслідування цієї 

категорії кримінальних правопорушень. 

Зазначається, що встановлення психологічного контакту – це створення відповідної ат-

мосфери та встановлення сприятливих відносин між слідчим і допитуваним, що стає чинником 

професійно-психологічного впливу на допитуваного і сприяє вирішенню завдань допиту. Тому, 

для зняття стану напруженості, хвилювання, неспокійності, тривожності, неприязні, підозрілості 

під час проведення досліджуваної слідчої (розшукової) дії варто встановити з особою психологіч-

ний контакт, застосовуючи при цьому ряд тактичних та психологічних прийомів. При розсліду-

ванні злочинів проти моральності для створення сприятливих безконфліктних слідчих ситуацій на 

допиті встановлення психологічного контакту має принципове значення. 

Ключові слова: злочини проти моральності, слідчі (розшукові) дії, допит, психологічний 

контакт, тактичний прийом. 
 

Постановка проблеми. Будь-яка діяльність починається з налаштування спів-

розмовників до такого спілкування, що може призвести до найбільш ефективних резуль-

татів. Тому встановлення психологічного контакту при проведенні окремих слідчих (ро-

зшукових) дій на досудовому розслідуванні має важливе значення для їх якісного та 

ефективного проведення. Тактика проведення нонвербальних слідчих (розшукових) дій, 

а також змішаного характеру, супроводжується спілкуванням їх учасників, налагоджен-

ням зв’язків. Але найважливіше значення встановлення нормального контакту між учас-

никами має при проведенні вербальних процесуальних дій, зокрема, допиту. У свою 

чергу, встановлення психологічного контакту при розслідуванні злочинів проти мораль-

ності має принципове значення, адже забезпечує ефективне проведення допиту за умов 

сприятливих безконфліктних слідчих ситуацій. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Загаль-

ним аспектам встановлення психологічного контакту приділяли увагу такі вчені-

криміналісти: В. П. Бахін, Р. С. Бєлкін, А. Ф. Волобуєв, В. А. Журавель, В. О. Коновало-

ва, Н. І. Клименко, Є. Д. Лук’янчиков, Г. А. Матусовський, М. В. Салтевський, В. В. Ті-

щенко, К. О. Чаплинський, В. Ю. Шепітько, М. П. Яблоков та ін. У той же час питанням 

його встановлення при проведенні допиту під час розслідування злочинів проти мораль-

ності, з боку науковців належної уваги приділено не було. 

Метою даної статті є висвітлення особливостей встановлення психологічного 

контакту при проведенні допиту під час розслідування злочинів проти моральності. 

Виклад основного матеріалу. Психологічний контакт є своєрідною формою 

спілкування, яке обумовлює отримання доказової інформації для встановлення 

об’єктивної істини. Поняття «психологічний контакт» визначає конкретний вплив на 

психіку осіб, які вступають в спілкування. Загалом, встановлення психологічного конта-

кту, як відмічає О. А. Воробйова, це створення відповідної атмосфери та встановлення 

сприятливих відносин між слідчим і допитуваним, що стає чинником професійно-

психологічного впливу на допитуваного і сприяє вирішенню завдань даної слідчої 

дії [3, с. 32] 

                                                           
 ©  Єфімов М. М., 2020 

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-3964-798X 

efffimovnick@gmail.com 

https://mbox2.i.ua/compose/1830749320/?cto=DkZDTRZAKFAbQkZOBTUaHhwkQCFVHQdAQGJygZSjwoienaeNxaCZXJ2vv7uHY8TLjWs%3D


Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 1 

ISSN 2078-3566 201 

Психологічний вплив при ньому може мати різні форми та зумовлений рядом 

обставин, серед яких необхідність встановлення контакту, його ціль, прийоми впливу, 

використання емоційного стану осіб під час спілкування та бажання надавати необхідну 

інформацію [8, с. 65]. Психологічний контакт, як зазначає А. Б. Соловйов, покликаний 

допомогти слідчому проникнути в думки і почуття допитуваних, здійснити на них вплив 

з метою отримання правдивих свідчень. Разом з тим слідчий під час тактичних мірку-

вань приховує від допитуваних свої думки і наміри [12, с. 10]. Емоційний фон впливу, як 

відмічає В. К. Весельський, формується з перших хвилин спілкування слідчого з будь-

яким учасником розслідування. Тому успіх цього спілкування, а й відповідно, вирішення 

завдань, які стоять перед слідчим, в значній мірі залежать від рівня психологічного кон-

такту, досягнутого з особою, з якою доведеться працювати [2, с. 25]. 

На думку Ю. Чуфаровського та А. Губіна, процес встановлення психологічного 

контакту проходить три послідовні стадії. Під час проведення допиту при розслідуванні 

злочинів проти моральності спочатку відбувається взаємне оцінювання співрозмовників. 

Тобто проходить зовнішнє оцінювання один одного особами, що вперше зустрілися, 

формується перше враження. 

За результатом взаємного оцінювання відбувається вступ до спілкування або ві-

дмова від нього. Процес формального спілкування у ході відібрання анкетних даних на 

початку допиту при розслідуванні злочинів проти моральності має найбільш прийнятне 

значення для встановлення психологічного контакту, адже саме тут може виникнути 

зацікавленість й відносини переходять на інший ступінь розвитку. 

Після цього спілкування змінює свій формат із формального стилю на більш 

неформальний, з’являється більше емоцій у відносинах, поступово зменшується дистан-

ція між партнерами спілкування тощо. При цьому зменшується й кількість та якість ін-

формаційних контактів з іншими особами. Усе це з часом приводить до вибору загальної 

тематики для бесід і, насамкінець, до відокремлення певної групи до так званої «діади». 

Для цієї стадії характерні товариські стосунки. Кожен із контактуючих проявляє емоцій-

ну близькість, довіру та розуміння до іншого [4, с. 12]. 

У свою чергу А. В. Дулов у процесі встановлення психологічного контакту ви-

діляє шість послідовних стадій, які за своєю суттю схожі зі стадіями розвитку спілку-

вання: 

– прогнозування спілкування та процесу встановлення психологічного контакту. 

На цьому етапі кожна з осіб висуває свої варіанти розвитку взаємовідносин, визначає 

можливий хід спілкування тощо; 

– створення зовнішніх умов, що полегшують встановлення контакту. Ця стадія 

спрямована на поліпшення умов для встановлення психологічного контакту: зменшення 

впливу зовнішніх факторів (шуму, навколишньої метушні, великої кількості інших лю-

дей тощо), які негативно впливають на процес зближення; 

– прояв зовнішніх комунікативних властивостей на початку зорового контакту. 

На цьому етапі важливо проявити свою щирість, відкритість, комунікабельність, щоб 

налаштувати іншу особу до спілкування та встановлення контакту; 

– вивчення психологічного стану, ставлення суб’єкта до самого процесу спілку-

вання, що вже почалося. Метою взаємодії на цьому етапі є розпізнання дійсного відно-

шення співрозмовника до ситуації спілкування, його прихильності або відстороненості; 

– дії з ліквідації перешкод до спілкування. На цьому етапі знижується дія фак-

торів, що можуть стояти на перешкоді спілкування (вибір більш зручного місця спілку-

вання; зменшення кола оточуючих, які відволікають співрозмовників тощо); 

– збудження інтересу до розвитку дії під час спілкування [6, с. 176]. 

З огляду на наведені стадії зрозуміло, що слідчий повинен розробляти тактику 

допиту при розслідуванні злочинів проти моральності з урахуванням психологічних 

особливостей осіб, які задіяні в його проведенні. Успіх в ньому значною мірою визнача-

ється достатньою обізнаністю слідчого про особу, з якою буде проведено процесуальну 

дію. Тому важливим питанням є підготовка до її проведення. 

Так, необхідно заздалегідь підготувати перелік обставин, зміст яких необхідно 

з’ясовувати у конкретної особи. Також необхідно визначити обставини, що мають спри-

яти встановленню психологічного контакту і одержанню необхідної інформації.  

Для зняття стану напруженості, хвилювання, неспокійності, тривожності, не-

приязні, підозрілості під час допиту при розслідуванні злочинів проти моральності варто 

встановити з особою психологічний контакт, застосовуючи при цьому ряд психологіч-
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них прийомів. Процес встановлення психологічного контакту з особою, ґрунтуються на 

використанні даних психології, логіки та інших наук. У цьому відношенні певний інте-

рес становлять способи привертати увагу людей, запропоновані Дейлом Карнегі. Серед 

них можна виділити такі: 

– виявляти щирий інтерес до інших людей; 

– усміхатись; 

– пам’ятати, що для людини звук її імені – найсолодший і найважливіший звук 

людської мови; 

– бути хорошим слухачем; 

– вести розмову у колі інтересів вашого співрозмовника; 

– давати людям відчути їх значущість і робити це щиро [7, с. 98]. 

Тактичні прийоми, що слід застосовувати в процесі допиту при розслідуванні 

злочинів проти моральності з особою залежать від її особистості. Це може бути прове-

дення бесіди на теми спорту, навчання, нових фільмів, ігор тощо. Доречно встановлюва-

ти психологічний контакт під час бесіди. З приводу цього М. Ф. Сокиран та 

К. Ю. Бобрик зазначають, що психологічний контакт з допитуваним під час бесіди до-

зволяє, зокрема, перевірити можливість використання тих або інших тактичних прийо-

мів. Наприклад, є змога визначити ступінь щирості допитуваного, ознаками якої є такі: 

– на пряме обвинувачення невинуватий, як правило, відповідає відразу ж (вину-

ватий прагне одержати від слідчого яку-небудь інформацію, щоб продумати відповідь); 

– невинуватий постійно звертається до фактів, показань свідків, активно намага-

ється довести свою непричетність до злочину (винуватий, навпаки, докладно не вислов-

люється, відповідає обережно й неточно); 

– невинуватий турбується, що його спілкування зі слідчими органами відобра-

зиться на його соціальному статусі, боїться ганьби, його бентежить думка друзів і нача-

льників, становище родини (винуватого турбує тільки відповідальність) [11, с. 113]. 

Під час допиту мова йде про правило «накопичення згоди» – на початку допиту 

задаються питання лише з позитивними відповідями, що не викликають тривоги, посту-

пово вони ускладнюються, наближуються до суті проблеми; демонстрація спільності 

поглядів, оцінок, інтересів (гендерна рівність, місце проживання, земляцтво, захоплен-

ня); прийом «психологічного прогладжування» – визнання слідчими позитивних якостей 

допитуваного, наявності правоти в його позиціях, словах, вияв розуміння (це заспокоює 

неповнолітнього, підвищує почуття впевненості, доброзичливості зі сторони допитую-

чого); зайняте відносно один одного місце партнерів по спілкуванню; частота і стійкість 

візуального контакту; наявність природної, невимушеної міміки, жестів, схожість мане-

ри спілкування [10, с. 65]. 

Під час досудового розслідування, у початковий період, слідчий (прокурор) зіш-

товхується зі сукупністю різних обставин, які не завжди пов’язані між собою або зв’язок 

яких є недостатнім для визначення напряму слідства. Елементи цієї сукупності можуть 

мати велике число ознак, і незрозуміло спочатку, які з них матимуть значення для вста-

новлення істини [1, с. 51].  

Тому для успішного встановлення психологічного контакту при розслідуванні 

злочинів проти моральності слідчий повинен обрати спосіб виклику особи на допит, ви-

значити зручний для допитуваного час та місце його проведення, змоделювати першу 

зустріч і зміст перших реплік, спрогнозувати ситуаційно зумовлені варіанти поведінки 

допитуваного та підготувати відповідні системи тактичних прийомів для можливості 

встановлення психологічного контакту на різних стадіях допиту. 

У рефлексивній взаємодії слідчого (прокурора) з допитуваним важливого зна-

чення набуває рівень володіння рефлексією, який надає перевагу одному зі співрозмов-

ників та визначається рангом рефлексії [9, с. 97]. А. Добрович зворотний зв’язок у спіл-

куванні взагалі визначила як основний позитивний показник успішного встановлення 

психологічного контакту з іншою людиною [5, с. 47]. 

Також ми погоджуємося з думкою І П. Шепелевої, яка, окрім вербальних засобів 

спілкування, виділяє і невербальні. Вони виконують допоміжні функції, які полягають у 

підвищенні значимості інформації вербального повідомлення, більш точної передачі її 

сенсу і знання. За допомогою цих засобів в ході допиту при розслідуванні втягнення не-

повнолітніх у злочинну діяльність досвідчений слідчий отримує додаткову інформацію 

про стан допитуваного і навіть про направлення його думок шляхом спостереження за 

поведінкою допитуваного. І нерідко в результаті отриманої таким чином інформації у 
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слідчого з'являються так звані «докази поведінки», найбільш поширені з яких представ-

лені нижче: 

– невмотивований і раптовий від'їзд; 

– поширення завідомо вигаданих чуток про особистість злочинця, мотиви зло-

чинного діяння; 

– зміна звичних стереотипів поведінки після скоєння злочину; 

– повернення, інколи не одноразове, на місце злочину; 

– прояв підвищеного інтересу до процесу розслідування; 

– нарочитість, демонстративність поведінки, покликане всіляко переконати ото-

чуючих у повній непричетність до злочину, заперечення навіть завідомо встановлених 

фактів; 

– пошук осіб, які б дали неправдиві свідчення; 

– обізнаність про такі деталі, про які міг знати тільки винний [13, с. 19]. 

При проведенні допиту з неповнолітнім підозрюваним, як зазначає Т. Шмиголь, 

слідчий повинен триматись спокійно, доброзичливо, але й достатньо твердо. У випадку 

їх проведення з розбещеними і недисциплінованими неповнолітніми, необхідно прояв-

ляти серйозність і суворість і, навпаки, якщо неповнолітній є сором'язливим, невпевне-

ним – слід підбадьорити та заохотити його. Така манера поведінки сприяє встановленню 

необхідного контакту з неповнолітнім, налаштовує його на відвертість зі слідчим [14, 

с. 136]. 

Висновок. Отже, проведене нами дослідження дозволяє дійти певних висновків. 

Зокрема, встановлення психологічного контакту – це створення відповідної атмосфери 

та встановлення сприятливих відносин між слідчим і допитуваним, що стає чинником 

професійно-психологічного впливу на допитуваного і сприяє вирішенню завдань допи-

ту. Тому, для зняття стану напруженості, хвилювання, неспокійності, тривожності, не-

приязні, підозрілості під час проведення досліджуваної слідчої (розшукової) дії варто 

встановити з особою психологічний контакт, застосовуючи при цьому ряд тактичних та 

психологічних прийомів. При розслідуванні злочинів проти моральності для створення 

сприятливих безконфліктних слідчих ситуацій на допиті встановлення психологічного 

контакту має принципове значення. 

Напрямками подальших досліджень будуть розгляд та висвітлення особливос-

тей проведення слідчих (розшукових) дій в кримінальних провадженнях за фактами 

вчинення злочинів проти моральності. 
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SUMMARY 

Yefimov M. М. Peculiarities of establishing a psychological contact in the interrogation 

during the investigation of crimes against morality. The scientific article deals with some aspects of 

the investigation of crimes against morality. The peculiarities of establishing psychological contact during 

the interrogation during the investigation of this category of criminal offenses are considered. 

The author emphasizes that any activity starts with setting the interlocutors to such communica-

tion, which can lead to the most effective results. Therefore, the establishment of psychological contact 

during the conduct of individual investigative (search) actions in the pre-trial investigation is important 

for their qualitative and effective conduct. The tactics of non-verbal investigative (search) actions, as well 

as of mixed nature, are accompanied by communication of their participants, networking. But the most 

important thing is to establish normal contact between the participants during verbal procedural actions, 

in particular, interrogation. In turn, the establishment of psychological contact in the investigation of 

crimes against morality is of fundamental importance, because it ensures the effective conduct of interro-

gation in the context of favorable conflict-free investigative situations. 

It is noted that the establishment of psychological contact is the creation of an appropriate at-

mosphere and the establishment of a favorable relationship between the investigator and the interrogator, 

which becomes a factor of professional and psychological influence on the interrogator and helps to solve 

the problems of interrogation. Therefore, to relieve the state of tension, excitement, anxiety, anxiety, hos-

tility, suspicion during the investigative (search) action it is necessary to establish psychological contact 

with the person, while applying a number of tactical and psychological techniques. In the investigation of 

crimes against morality, the establishment of favorable non-conflict investigative situations in the interro-

gation of establishing psychological contact is of fundamental importance. 

Keywords: crimes against morality, investigative (search) actions, interrogation, psychological 

contact, tactical reception. 
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Досліджено електронний сегмент в кримінальному процесуальному законі Вірменії. 

Встановлено, що в кримінальному процесі Вірменії передбачено спеціалізовані електронні ін-

струменти кримінального процесу у формі інформаційних систем, серед яких такі: спеціальна 

комп'ютерна система запису, архівації даних та захисту системи; технічні засоби контролю та пе-

рехоплення телефонних та інших комунікацій. Також визначено ряд неспеціалізованих електрон-

них інструментів кримінального процесу, зокрема: аудіовізуальні, відеозаписуючі, електронні або 

телеграфні технічні засоби; електронні носії; засоби зв'язку; комп'ютер; телефон; технічні засоби 

тощо. Досліджено вимоги до електронної фіксації окремих слідчих дій, що здійснюється із засто-

суванням фотографування, аудіозапису, відеозапису, кінозйомки. У Кримінально-процесуальному 

кодексі Вірменії окремо визначено вимоги щодо електронної фіксації допиту, огляду, ексгумації, 

освідування, пред’явлення особи для впізнання за фотографією, пред’явлення трупа для впізнання, 

обшуку, моніторингу кореспонденції, пошти, телеграм та інших комунікацій, огляду та виїмки 

кореспонденції, прослуховування телефонних розмов, слідчого експерименту, отримання зразків 

для проведення експертного дослідження. Досліджено право підозрюваного безпосередньо після 

затримання повідомити про своє місце знаходження та підстави затримання за допомогою телефо-

ну чи інших засобів, однак існує можливість затримати реалізацію такого права особи на строк до 

12 годин, якщо є обґрунтоване припущення, що негайне здійснення цього права може перешко-

джати запобіганню злочину або призведе до знищення чи пошкодження доказів. Встановлено, що 

клопотання про отримання дозволу на застосування заходів процесуального примусу може бути 

направлено до суду та контролюючого прокурора в електронному вигляді. Процесуальні дії в 

кримінальному процесі Вірменії фіксуються в електронному форматі через призму протоколу 

процесуальної дії. Встановлено, що судовий розгляд супроводжується електронною фіксацією 

його перебігу та результатів. Електронна комунікація в кримінальному процесі Вірменії застосо-

вується також при здійсненні міжнародного співробітництва. 

Ключові слова: «кримінальний процес», «електронний сегмент», «Вірменія», «електрон-

на фіксація», «докази». 

 

Постановка проблеми. Сучасний кримінальний процес України перебуває в 

процесі реформування, невід’ємною частиною якого є розширення та вдосконалення 

електронного сегменту. Вказане обумовлює потребу дослідження закордонного досвіду 

в даній сфері, зокрема законодавства пострадянських держав, одним з цікавих прикладів 

якого є Кримінально-процесуальний кодекс Республіки Вірменія від 21.07.1998 № ՀՕ-

248 (зі змінами) [1] (далі – КПК Вірменії). Зазначене доцільно з огляду на спільну «вихі-

дну точку» у вигляді законодавчої та правозастосовної спадщини радянського періоду, а 

відтак можливість дослідження альтернативних моделей розвитку, аналізу їх позитивних 

та негативних результатів. 

Аналіз публікацій, у яких започатковано вирішення цієї проблеми ілюструє 

відсутність комплексних досліджень електронного сегменту в кримінальному процесуа-

льному законі Вірменії, що обумовлює актуальність даної статті. 

Метою статті є дослідження електронного сегменту в кримінальному процесуа-

льному законі Вірменії. 

Виклад основного матеріалу. У КПК Вірменії передбачено спеціалізовані еле-

ктронні інструменти кримінального процесу у формі інформаційних систем, серед яких: 
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спеціальна комп'ютерна система запису, архівації даних та захисту системи (ч. 2, 3, 8 

ст. 315); технічні засоби контролю та перехоплення телефонних та інших комунікацій 

(п. 5 ч. 1 ст. 98-1, ст. 98-6). 

Неспеціалізовані електронні інструменти кримінального процесу передбачено в 

КПК Вірменії досить широко, серед них прямо визначено: аудіовізуальні та інші техні-

чні засоби (камуфляж (вуаль), захисний екран, мембрана) (ч. 3 ст. 98-13); відеозаписуючі 

технічні засоби (ч. 5 ст. 98-13); електронні або телеграфні технічні засоби (ч. 2 ст. 

478.2, ч. 1 ст. 492); інші технічні засоби (ч. 5 ст. 98-13, ч. 2 ст. 478.2, ч. 1 ст. 492); елект-

ронні носії (ч. 6. ст. 30, ч. 5 ст. 407); засоби зв'язку (ч. 2 ст. 205); комп'ютер (ч. 7 ст. 315); 

лазерні носії (ч. 8 ст. 315); магнітні, електронні або інші носії (ч. 1 ст. 122); телеграф (ч. 

2 ст. 446); телефон чи інші засоби (п. 9 ч. 2 ст. 63, ч. 2 ст. 446); технічні засоби (ч. 2, 5 

ст. 29, п. 5 ч. 4, п. 2, 3 ч. 6 ст. 84, ч. 5 ст. 218, ч. 3 ст. 228, ч. 3 ст. 240, ч. 4, 5 ст. 242, ч. 1 

ст. 256); технічні засобами пожежної або тривожної сигналізації (ч. 2 ст. 98-4). Також 

в КПК Вірменії опосередковано визначено неспеціалізовані електронні інструменти 

кримінального процесу через вказівку на: аудіозапис (ч. 2 ст. 29, ч. 1 ст. 98-6, ч. 4 ст. 209, 

ч. 5 ст. 218, ч. 3 ст. 224, ч. 2 ст. 315); відеозапис (ч. 2 ст. 29, ч. 5 ст. 98-13, ч. 4 ст. 209, ч. 

2, 5 ст. 218, ч. 2 ст. 219, ч. 3 ст. 220, ч. 3 ст. 223, ч. 3 ст. 224, ч. 3 ст. 253); кінозйомку (ч. 2 

ст. 29, ч. 4 ст. 209, ч. 2, 5 ст. 218, ч. 3 ст. 224); стенографування (ч. 2 ст. 29); фотографу-

вання (ч. 2 ст. 29, п. 3 ч. 5 ст. 63, п. 3 ч. 4 ст. 65, ч. 4 ст. 209, ч. 2, 5 ст. 218, ч. 3 ст. 224, ч. 

4 ст. 266); інший тип фіксації (ч. 2 ст. 218); а також матеріали аудіозапису (ч. 3 ст. 209, 

ч. 6 ст. 241, ч. 2 ст. 266, ч. 8 ст. 315); матеріали відеозапису (ч. 2 ст. 29, ч. 3 ст. 209, ч. 2 

ст. 266); додаткові матеріали відеозапису (ч. 2 ст. 266); матеріали кінозйомки (ч. 2 ст. 

29, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 224, ч. 2 ст. 266); телефонограму, радіограму, електронну пошту 

(ст. 178); фотографії (ч. 2 ст. 29, п. 3 ч. 5 ст. 129, ч. 3 ст. 220, ч. 3 ст. 224, ч. 3 ст. 250); 

фото-негативи, слайди, аудіозаписи допитів, комп'ютерні носії інформації (ч. 2 ст. 29). 

Ефективність застосування технічних засобів під час кримінального проваджен-

ня забезпечується спеціалістом. У п. 5 ч. 4 ст. 84 КПК Вірменії визначено обов’язок 

спеціаліста використовувати свої професійні вміння та знання для застосування техніч-

них засобів. Також спеціаліст має право: звертати увагу присутніх на обставини, пов'я-

зані із застосуванням технічних засобів (п. 2); робити зауваження щодо застосування 

технічних засобів (п. 3 ч. 6 ст. 84 КПК Вірменії). 

У ч. 6. ст. 30 КПК Вірменії вказано, що матеріали кримінальної справи можуть 

бути скопійовані на паперовому або електронному носії органом, що здійснює криміна-

льний процес, який засвідчує правильність такої копії. 

Початок досудового розслідування може бути пов’язаний з отриманням відомо-

стей в електронному форматі. У ст. 178 КПК Вірменії серед форм повідомлення юридич-

ної особи про вчинення злочину визначено телефонограми, радіограми та електронну 

пошту. 

Електронна форма фіксації доказів. У КПК Вірменії передбачено можливість фі-

ксації доказів у електронному форматі та їх використання під час судового розгляду. Від-

повідно до ч. 2 ст. 121 КПК Вірменії, як докази можуть бути використані протоколи слід-

чих дій, зокрема: моніторинг листування, пошти, телеграфу та інших комунікацій (п. 8); 

прослуховування телефонних розмов (п. 9). Стаття 122 КПК Вірменії в ч. 1 визначає доку-

ментом будь-який запис на паперовому, магнітному, електронному або іншому носії, що 

виконаний у словесній, цифровій, графічній або іншій знаковій формі, яким можуть бути 

засвідчені дані, що мають значення для кримінальної справи. Висновок експерта включає 

фотографії, що ілюструють висновки експерта (ч. 3 ст. 250 КПК Вірменії). 

У ч. 2 ст. 29 КПК Вірменії визначено вимоги до застосування технічних засобі, 

зокрема відеозапису, під час проведення слідчих дій. Перед застосуванням технічних 

засобів слідчий орган або слідчий перевіряє відповідне обладнання. Відеозапис здійсню-

ється з моменту початку розслідування, без перерви, за винятком випадків непередбаче-

них технічних несправностей або інших об'єктивних причин. У разі переривання відео-

запису слідча дія припиняється, про що складається окремий протокол із зазначенням 

причин перерви. Слідча дія продовжується після відновлення відеозапису; до цього слі-

дчий орган чи слідчий вживають заходів щодо збереження місця розташування, слідів та 

об’єктів слідчої діяльності. Відеозапис забезпечує цілісність, наочність (охоплення, осві-

тлення тощо) та чутність ходу дії. Матеріали відеозапису не підлягають редагуванню чи 

зміні іншим чином (ч. 2 ст. 29 КПК Вірменії). 

КПК Вірменії визначає вимоги до електронної фіксації окремих слідчих дій, що 
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здійснюється із застосуванням фотографування, аудіозапису, відеозапису, кінозйомки. 

Якщо під час допиту особою надаються речові докази чи документи, оголошу-

ються протоколи слідчих дій, відтворюються матеріали аудіозапису, матеріали відеоза-

пису чи матеріали кінозйомки, виготовлені під час слідчої дії, про це має бути зазначено 

у протоколі допиту (ч. 3 ст. 209 КПК Вірменії). Якщо під час допиту було проведено 

фотографування, аудіозапис, відеозапис, кінозйомку, то протокол повинен містити: ві-

домості щодо фотографування, аудіозапису, відеозапису, кінозйомки; відомості про ви-

користовувані технічні засоби, умови фотозйомки, аудіозапису, відеозапису, кінозйом-

ки, їх тривалість та переривання; заяви та зауваження допитуваної особи щодо 

фотографування, аудіозапису, відеозапису, кінозйомки (ч. 4 ст. 209 КПК Вірменії). 

При проведенні огляду, слідчий, у разі необхідності, повинен застосовувати фо-

тографування, відеозапис, кінозйомку та будь-який інший тип фіксації, про що робиться 

відмітка у протоколі, а документи, які є результатом фіксації, додаються до протоколу 

(ч. 2 ст. 218 КПК Вірменії), також в протоколі зазначаються технічні засоби, що викори-

стовуються, умови та порядок їх використання, об’єкти, до яких застосовувалися ці за-

ходи та отримані результати (ч. 5 ст. 218 КПК Вірменії). Перед застосуванням технічних 

засобів особи, які беруть участь у проведенні огляду, мають бути заздалегідь поінфор-

мовані про застосування технічних засобів, про що робиться відмітка в протоколі (ч. 5 

ст. 218 КПК Вірменії). 

Перебіг проведення ексгумації та її результати фіксуються за допомогою відео-

запису (ч. 2 ст. 219 КПК Вірменії). 

Якщо освідування не супроводжується оголенням особи, то за згодою особи, 

освідування якої проводиться, сліди чи конкретні ознаки злочину на його тілі фотогра-

фуються чи записуються на відео (ч. 3 ст. 220 КПК Вірменії). 

При необхідності пред’явлення особи для впізнання може бути проведено за фо-

тографією особи, що здійснюється разом з фотографіями осіб, подібних за зовнішнім 

виглядом та одягом (ч. 7 ст. 221 КПК Вірменії). Процес та результати пред’явлення тру-

па для впізнання фіксуються за допомогою відеозапису (ч. 3 ст. 223 КПК Вірменії). Про 

застосування під час пред’явлення для впізнання фотографування, аудіозапису, відеоза-

пису, кінозйомки чи будь-якого іншого типу фіксації, про це зазначається в протоколі 

відповідної слідчої дії; фотографії, матеріали кінозйомки та інші документи, отримані в 

результаті фіксації, додаються до протоколу (ч. 3 ст. 224 КПК Вірменії). 

Під час проведення обшуку слідчий або спеціаліст може використовувати техні-

чні засоби, про що зазначається в протоколі обшуку (ч. 3 ст. 228 КПК Вірменії). 

У ст. 239 КПК Вірменії передбачено проведення моніторингу кореспонденції, 

пошти, телеграм та інших комунікацій. Зокрема, відповідно до ч. 3 ст. 239 КПК Вірме-

нії, до кореспонденції, моніторинг якої може бути проведено, належать, зокрема, такі 

об'єкти як: листи, телеграми, радіограми, поштові скриньки, посилки, поштові контейне-

ри, перекази, факсимільний та електронний зв’язок. 

Про кожний випадок огляду та виїмки кореспонденції складається протокол, в 

якому, окрім іншого, зазначається, які технічні засоби були використані та що було ви-

явлено (ч. 3 ст. 240 КПК Вірменії).  

При прослуховуванні телефонних розмов, слідчий має право в будь-який час ви-

требувати їх аудіозаписи для огляду та прослухання, які передаються слідчому в опеча-

таному вигляді разом із супровідним листом із зазначенням часу початку та закінчення 

запису розмов, а також необхідних технічних характеристик застосовуваних технічних 

засобів (ч. 5 ст. 241 КПК Вірменії). У разі необхідності слідчий вивчає та прослуховує 

аудіозапис прослуховування телефонних розмов за участю спеціаліста, про що склада-

ється протокол, і в цьому випадку відповідна частина аудіозапису повинна бути відтво-

рена (ч. 6 ст. 241 КПК Вірменії). До протоколу додається аудіозапис, а невідповідна час-

тина справи знищується після набрання чинності рішенням суду або припинення справи 

(ч. 6 ст. 241 КПК Вірменії). 

Під час слідчого експерименту слідчий має право застосовувати технічні засоби 

(ч. 2 ст. 242 КПК Вірменії), про що має бути зазначено у протоколі слідчого експериме-

нту (ч. 4 ст. 242 КПК Вірменії). До протоколу слідчого експерименту долучаються мате-

ріали, що відображають результати використання технічних засобів, (ч. 5 ст. 242 КПК 

Вірменії). 

Відповідно до ч. 3 ст. 253 КПК Вірменії, зразки для проведення експертного до-

слідження, що характеризують властивості тіла людини, тварин, матеріалів та інших 
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предметів, повинні бути отримані за участі експерта або спеціаліста та / або із застосу-

ванням відеозапису. Слідчий при отриманні зразків для експертного дослідження, скла-

дає про це протокол із зазначенням осіб, які беруть участь у проведенні слідчої дії, опи-

суючи всі кроки, зроблені для отримання зразків у тому порядку, в якому вони були 

здійснені, використовувані науково-технічні засоби та методи, а також отримані зразки 

(ч. 1 ст. 256 КПК Вірменії). 

Виклик особи здійснюється за допомогою повідомлення, що вручаються під роз-

пис або передаються засобами зв'язку (ч. 2 ст. 205 КПК Вірменії). 

Підозрюваний має право безпосередньо після затримання повідомити особу, 

яку він обрав, а у випадку призовника – командира військової частини, за винятком ви-

падків, передбачених частиною 7 статті 129 КПК Вірменії (затримати реалізацію права 

особи на строк до 12 годин, якщо є обґрунтоване припущення, що негайне здійснення 

цього права може перешкоджати запобіганню злочину або призведе до знищення чи по-

шкодження доказів), про місце знаходження та підстави затримання за допомогою теле-

фону чи інших засобів (п. 9 ч. 2 ст. 63 КПК Вірменії). 

Засобами захисту, що можуть застосовувати до учасників кримінального про-

вадження з метою забезпечення їх безпеки, є використання технічних засобів контролю 

та перехоплення телефонних та інших комунікацій (п. 5 ч. 1 ст. 98-1 КПК Вірменії). Під 

час контролю та перехоплення телефонних або інших комунікацій може використовува-

тися аудіозапис (ст. 98-6 КПК Вірменії). Квартира чи інше майно захищеної особи ма-

ють бути обладнані технічними засобами пожежної або тривожної сигналізації (ч. 2 ст. 

98-4 КПК Вірменії). 

Підозрюваний (п. 3 ч. 5 ст. 63 КПК Вірменії), обвинувачений (п. 3 ч. 4 ст. 65 КПК 

Вірменії) зобов'язані на вимогу органу, що здійснює кримінальне провадження, пройти 

медичне обстеження та дактилоскопіювання, бути сфотографованим і надати можли-

вість взяти зразки крові, виділення тіла, а затримана особа (п. 3 ч. 5 ст. 129 КПК Вірме-

нії) – пройти медичне обстеження та дактилоскопіювання, бути сфотографованою а та-

кож надати зразки для проведення експертного дослідження для цілей, визначених КПК 

Вірменії. 

Відповідно до ч. 3 ст. 282 КПК Вірменії, клопотання про отримання дозволу на 

застосування заходів процесуального примусу, передбачених ст. 280 КПК Вірменії (взят-

тя під варту як запобіжний захід, приміщення в медичний заклад для проведення судово-

психологічної або судово-медичної експертизи підозрюваного, обвинуваченого та особи, 

психічний стан якої не дозволяє залучити її як обвинуваченого), може бути направлено 

до суду та контролюючого прокурора в електронному вигляді. 

Процесуальні дії в кримінальному процесі Вірменії фіксуються в електронному 

форматі через призму протоколу процесуальної дії. Згідно з ч. 2 ст. 29 КПК Вірменії, 

протокол процесуальної дії складається вручну або виготовляється за допомогою техні-

чних засобів. Процесуальні дії можуть здійснюватися з використанням стенографування, 

фотографування, кінозйомки, аудіозапису та відеозапису (ч. 2 ст. 29 КПК Вірменії). Під 

час судового розгляду до кримінальної справи додаються виготовлені або підготовлені 

під час його проведення фото-негативи та фотографії, матеріали кінозйомки, слайди, 

аудіозаписи допитів, матеріали відеозапису, комп'ютерні носії інформації (ч. 2 ст. 29 

КПК Вірменії). Протокол процесуальної дії має містити інформацію про технічні засоби, 

які використовуються під час проведення процесуальної дії, умови використання техні-

чних засобів, об’єкти, щодо яких вони застосовувалися, отримані результати, а також 

попередження учасників про використання технічних засобів (ч. 5 ст. 29 КПК Вірменії). 

Також окремі процесуальні дії супроводжуються застосуванням технічних засо-

бів. Під час ознайомлення учасників кримінального провадження з матеріалами кримі-

нальної справи, слідчий за допомогою відповідного обладнання відтворює матеріали 

аудіозапису, кінозйомки, відеозапису, додаткові матеріали відеозапису, представляє ре-

чові докази (ч. 2 ст. 266 КПК Вірменії). Особи, що ознайомлюються з матеріалами кри-

мінальної справи, мають право робити виписки з документів та копіювати їх, фотогра-

фувати речові докази (ч. 4 ст. 266 КПК Вірменії). 

Судовий розгляд супроводжується електронною фіксацією його перебігу та ре-

зультатів. Відповідно до ч. 2 ст. 315 КПК Вірменії, якщо система запису встановлена в 

залі суду, протокол судового засідання ведеться шляхом аудіозапису судового засідання 

з одночасним комп'ютерним журналюванням. У ч. 2 ст. 315 КПК Вірменії журнал судо-

вого засідання визначено як відомості про дії, вчинені в залі суду. Відповідно до ч. 8 ст. 
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315 КПК Вірменії, під час складання протоколу судового засідання за допомогою спеці-

альної комп'ютеризованої системи запису він має бути одночасно журнальований ком-

п'ютеризованим чином. Матеріали аудіозапису фіксуються на лазерному носії та дода-

ються до матеріалів справи, а журнал судового засідання засвідчується підписом 

секретаря судового засідання та додається до матеріалів справи на паперовому носії (ч. 8 

ст. 315 КПК Вірменії). Копія комп’ютеризованого аудіозапису протоколу судового засі-

дання разом з його журналом надається за письмовою заявою сторонам негайно після 

слухання (ч. 9 ст. 315 КПК Вірменії). Детальний порядок роботи спеціальної комп'ютер-

ної системи запису, архівації даних та захисту системи визначено Міністерством юстиції 

Республіки Вірменія (ч. 2 ст. 315 КПК Вірменії). Порядок використання технічних засо-

бів, що застосовуються під час судового провадження визначає Уряд Республіки Вірме-

нія (ч. 5 ст. 29 КПК Вірменії). У разі відсутності спеціальної комп'ютеризованої системи 

запису або під час окремого провадження за межами судовим засіданням, протокол су-

дового засідання ведеться на звичайному папері (ч. 3 ст. 315 КПК Вірменії). Простий 

протокол судового засідання зберігається в письмовій формі на папері або за допомогою 

комп'ютера на засіданні; він додається до матеріалів справи з підписами головуючого 

судді та секретаря судового засідання (ч. 7 ст. 315 КПК Вірменії). 

Допит захищеної особи під час судового розгляду може здійснюватися поза ві-

зуальним сприйняттям інших його учасників за допомогою аудіовізуальних та інших 

технічних засобів (камуфляж (вуаль), захисний екран, мембрана) із забезпеченням кон-

фіденційності учасників закритого судового розгляду (ч. 3 ст. 98-13 КПК Вірменії). У 

разі необхідності головуючий суддя під час судового розгляду може заборонити здійс-

нювати відеозапис допиту за допомогою відеозаписуючих чи інших технічних засоби (ч. 

5 ст. 98-13 КПК Вірменії). 

Відповідно до ч. 5 ст. 407 КПК Вірменії, до касаційної скарги додається також 

електронна версія касаційної скарги (електронний носій). 

Електронна комунікація застосовується також при здійсненні міжнародного 

співробітництва. Слідчий орган, прокурор чи суд у випадку затримання або арешту 

осіб, що мають дипломатичний імунітет, негайно інформують про це Міністерство зако-

рдонних справ відповідної держави за допомогою телефону, телеграфу чи інших засобів 

(ч. 2 ст. 446 КПК Вірменії). До отримання запиту про екстрадицію клопотання про тим-

часове затримання особи (ч. 2 ст. 478.2, ч. 1 ст. 492 КПК Вірменії) або рішення компете-

нтного органу іноземної держави про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання 

під вартою (ч. 2 ст. 478.2 КПК Вірменії) може бути передано поштою, в тому числі елек-

тронними, телеграфними або іншими технічними засобами, а також через Міжнародну 

кримінальну поліцію (Інтерпол) або іншу міжнародну організацію, яка займається роз-

шуком особи, членом якої є Республіка Вірменія. 

Висновки. Дослідження електронного сегменту в кримінальному процесуаль-

ному законі Вірменії ілюструє застосування сучасних інформаційних технологій під час 

кримінального провадження. З урахуванням проведеного дослідження, в кримінальному 

процесі України доцільно врахувати ряд норм кримінального процесуального закону 

Вірменії, серед яких: право підозрюваного безпосередньо після затримання повідомити 

про місце знаходження та підстави затримання за допомогою телефону чи інших засобів 

з одночасною можливістю затримати реалізацію такого права особи на строк до 12 го-

дин, якщо є обґрунтоване припущення, що негайне здійснення цього права може переш-

коджати запобіганню злочину або призведе до знищення чи пошкодження доказів; обо-

в'язок підозрюваного, обвинуваченого, затриманого пройти медичне обстеження та 

дактилоскопіювання, бути сфотографованим і надати можливість взяти зразки крові, 

виділення тіла; можливість направлення клопотання про отримання дозволу на застосу-

вання заходів процесуального примусу до суду та контролюючого прокурора в елект-

ронному вигляді. 
 

Список використаних джерел 

1. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգիրք, Ընդունվել է 

ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 1 հուլիսի 1998 թ. (համապատասխան ինկորպորացիան` 

ԱԺ,01.07.1998,ՀՕ-248, մայր փաստաթղթին փոփոխող փաստաթղթերը` ԱԺ,14.11.2019,ՀՕ-217-

Ն). Հայաստանի իրավական տեղեկատվական համակարգ. Armenian legal informational system. 

URL: https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=136684 (էլեկտրոնային ռեսուրս մուտքի 

ամսաթիվը: 28.01.2020). 

Надійшла до редакції 10.02.2020 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=136684


Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 1 

210 ISSN 2078-3566 

 

References 
1. Kryminalʹno-protsesualʹnyy kodeks Respubliky Virmeniia [Criminal Procedure Code of the 

Republic of Armenia], pryiniatyi Natsionalnymy zboramy Respubliky Virmeniia 1 lypnia 1998 roku 
(Reiestratsiia dokumenta: NA, 01.07.1998, HO-248, zi zminamy  vnesennymy dokumentom: NA, 
14.11.2019, HO-217-N) Virmenska pravova informatsiina systema [Armenian legal informational sys-
tem]. URL: https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=136684 (e-resource access date: 
28.01.2020). [in Armenian]. 

 
SUMMARY 

Kalancha I. G. Electronic segment in criminal procedural legislation of Armenia. The arti-
cle deals with the study of electronic segment in the criminal procedural law in Armenia. It proves the use 
of specialized electronic tools and information systems within the framework of criminal process in Ar-
menia. Among them: a special computer system for recording, archiving data and protecting the system; 
technical means for controlling and intercepting telephone and other types of communications. The author 
identifies a number of non-specialized electronic tools applied in criminal proceedings, in particular: au-
dio-visual, video recording, electronic or telegraph technical means; electronic media; means of commu-
nication; computer; phone; technical means, etc.  

The paper also presents the requirements for electronic recording of individual investigative ac-
tions carried out by means of photographic work, audio-recording, video-recording, filming. Criminal-
Procedural Code of Armenia separately specifies the requirements for electronic recording of interrogation, 
examination, exhumation, witnessing, person identification by a photograph, submitting a corpse for identi-
fication, search, mail monitoring, telegrams and other means of communication, inspection and withdrawal 
of correspondence, wiretapping of telephone conversations, investigatory experiment, obtaining samples for 
carrying out expert research. The study focuses on the right of the suspect immediately after his / her deten-
tion to notify of his / her whereabouts and the reasons for his / her detention using phone or other means of 
communication. However, it is possible to delay the effectuation of this right for up to 12 hours, if there is a 
reasonable assumption that immediate exercise of this right may obstruct crime prevention or will result in 
destroying or damaging the evidence. Moreover, petition for permission to apply measures of procedural 
coercion may be sent to the court and supervising prosecutor in electronic format.  

Procedural actions within criminal proceedings in Armenia are recorded in electronic format 
through the prism of the procedural action protocol. The hearing is accompanied by electronic recording of 
its progress and results. Electronic communication is also employed in terms of international cooperation. 

Keywords: «criminal process», «electronic segment», «Armenia», «electronic fixation», «evidence». 
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Визначено сучасний стан правового регулювання проведення оперативно-розшукового 

заходу «Ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю підприємств» підрозділами Націо-

нальної поліції. Встановлено, що на сьогодні законодавець на достатньому рівні закріпив питання, 

що стосується ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю підприємств, проте в норма-

тивно-правових актах не достатньо уваги приділено тлумаченню норми закону щодо ознайомлен-

ня з фінансово-господарською діяльністю підприємств. Запропоновано прийняти Інструкцію з 

питань організації та проведення ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю підпри-

ємств, а також запровадити відповідальність за невиконання посадових осіб Національної поліції 

України законних вимог. 
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Постановка проблеми. Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про опе-

ративно-розшукову діяльність» (ЗУ «Про ОРД»), оперативні підрозділи мають право 

ознайомлюватися з документами та даними, що характеризують діяльність підприємств, 

установ та організацій, вивчати їх за рахунок коштів, що виділяються на утримання під-

розділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, виготовляти копії з таких 

документів на вимогу керівників підприємств, установ та організацій – виключно на те-

риторії таких підприємств, установ та організацій, а з дозволу слідчого судді в порядку, 

передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, – витребовувати доку-

менти та дані, що характеризують діяльність підприємств, установ, організацій, а також 

спосіб життя окремих осіб, підозрюваних у підготовці або вчиненні злочину, джерело та 

розміри їх доходів, із залишенням копій таких документів та опису вилучених докумен-

тів особам, в яких вони витребувані, та забезпеченням їх збереження і повернення в 

установленому порядку. Вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських до-

кументів забороняється, крім випадків, передбачених Кримінальним процесуальним ко-

дексом України [1]. 

Однак у діяльності оперативних підрозділів Національної поліції на сьогодні за-

значена норма як захід оперативно-розшукової діяльності майже не застосовується, 

оскільки існує низка прогалин та колізій, пов’язаних з її застосуванням під час операти-

вно-розшукової протидії злочинам. Аналіз практичної діяльності показав, що вказана 

норма здебільшого застосовується під час виконання доручень слідчого щодо проведен-

ня тимчасового доступу до речей та документів, а в такому разі зазначений захід прово-

диться як слідча дія, а не як оперативно-розшуковий захід. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Пробле-

ми правового регулювання діяльності оперативних підрозділів щодо протидії злочинам 

були предметом наукових досліджень багатьох вчених, серед яких: Антонов К. В., Ар-

тюхова Н. О., Білик, В. О.  Головченко О. М., Губська А. В.  Долженков О. Ф., Желєзов 

Є. О., Карташов С. В., Крестовська Н. М., Максимов О. В., Найдьон Є. М., Ортинський 

В. Л., Пчолкін В. Д., Рябченко М. С., Стащак М. В., Судаков О. Е. Проте сьогодні бракує 

ґрунтовних досліджень щодо напрямків удосконалення правових підстав проведення 

оперативно-розшукового заходу «Ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю 

підприємств» підрозділами Національної поліції, що зумовлює актуальність досліджу-

ваної проблематики. 

Метою статті є визначення напрямків удосконалення правового регулювання 

проведення оперативно-розшукового заходу «Ознайомлення з фінансово-господарською 

діяльністю підприємств» підрозділами Національної поліції. 

Виклад основного матеріалу. Ознайомлення з фінансово-господарською дія-

льністю підприємств є одним із основних та дієвих механізмів отримання та перевірки 

первинної інформації про зловживання у господарській та службовій сфері, які застосо-

вуються багатьма правоохоронними та контролюючими органами держави.  

Однак на сьогодні вказаний оперативно-розшуковий захід не може бути викори-

станий повною мірою підрозділами Національної поліції, оскільки положення норм За-

кону України «Про оперативно-розшукову діяльність» містять у собі окремі законодавчі 

колізії та суперечності. 

Зокрема, як правильно зазначає Дараган В. В., у процесі ознайомлення з доку-

ментами та даними, що характеризують діяльність підприємств, установ та організацій 

виникає питання, яким чином та на підставі чого буде здійснено таке ознайомлення, 

адже ні в Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність» ні в Законі України 

«Про Національну поліцію» не передбачено такої процедури [2, с. 102].  

Крім того, як показали результати дослідження Брильова М. О., визначений по-

ложеннями відомчої Інструкції з організації оперативно-розшукової діяльності Націона-

льної поліції України оперативно-розшуковий захід «Ознайомлення з фінансово-

господарською діяльністю підприємств» не повною мірою відповідає завданням, які ста-

вляться перед оперативними підрозділами Національної поліції України, зокрема відпо-

відно до законодавства оперативно-розшукові заходи проводяться виключно в рамках 

оперативно-розшукових справ, а положення Інструкції щодо вказаного заходу вказують 

на проведення зазначеного оперативно-розшукового заходу з дозволу слідчого судді в 

порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, тобто в рам-

ках кримінального провадження [3, с. 73].  

Таке трактування норми призводить до юридичної колізії, оскільки не зрозумі-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
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ло, як зазначений захід буде здійснено щодо підозрюваних у вчиненні злочину, адже в 

такому разі вже повинно бути відкрите кримінальне провадження, а після його відкриття 

проведення оперативно-розшукових заходів припиняється. 

Серед підрозділів Національної поліції проведення ознайомлення з фінансово-

господарською діяльністю підприємств посідало особливе місце в діяльності підрозділів 

захисту економіки Національної поліції України. Однак на сьогодні відповідно до Пос-

танови Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2019 року № 841 «Про ліквідацію тери-

торіального органу Національної поліції» було затверджено рішення про ліквідацію 

юридичної особи публічного права Департаменту захисту економіки як міжрегіонально-

го територіального органу Національної поліції. Водночас у Постанові вказано про не-

обхідність Національній поліції забезпечити здійснення функцій і повноважень Депар-

таменту захисту економіки, що ліквідується [4]. 

До ліквідації вказаного підрозділу Мазійчук В. А., вивчаючи питання оператив-

но-розшукової протидії одержанню неправомірної вигоди в агропромисловому комплек-

сі для врегулювання існуючих прогалин у регулюванні питання організації проведення 

ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю підприємств, запропонував на рів-

ні відомчої інструкції врегулювати існуючі прогалини шляхом закріплення такої норми: 

«Ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю підприємств здійснюється на 

підставі направлення на проведення перевірки фінансово-господарської діяльності. Мета 

проведення такої перевірки може бути залегендованою, а сама перевірка здійснюватися 

зашифровано. Посадова особа Департаменту захисту економіки Національної поліції 

України, його міжрегіонального територіального органу зобов’язана пред’явити керів-

нику суб’єкта господарювання направлення на проведення перевірки, скріплене печат-

кою відповідного органу, та розписатися в журналі реєстрації перевірок (у разі його ная-

вності). Тривалість перевірки не може перевищувати 30 календарних днів. За 

результатами перевірки складається акт, який повинен включати висновки стосовно до-

тримання законодавства в процесі здійснення фінансово-господарської діяльності 

суб’єкта господарювання. Екземпляр акта перевірки подається керівникові суб’єкта гос-

подарювання, або його органу управління» [5]. 

Однак, як зазначалося вище, вказаний підрозділ Національної поліції вже лікві-

довано. 

Однак 9 жовтня 2019 року відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 

від 9 жовтня 2019 року № 867 «Про утворення територіального органу Національної 

поліції» було створено новий міжрегіональний територіальний орган Національної полі-

ції – Департамент стратегічних розслідувань [6]. Аналіз Положення про Департамент 

стратегічних розслідувань Національної поліції України вказує на те, що за цим депар-

таментом було закріплено більшість функцій Департаменту захисту економіки Націона-

льної поліції України в розрізі протидії організованій злочинності [7]. Слід зазначити, 

що для виконання покладених на зазначений підрозділ функцій щодо захисту економіки 

на належному рівні останньому необхідно здійснювати діяльність щодо ознайомлення з 

фінансово-господарською діяльністю підприємств.  

Однак проблеми правової регламентації вказаної діяльності залишаються не ви-

рішеними.  

Слід зазначити, що вказаний захід до реформування міліції в поліцію також не 

знаходив достатнього нормативного регулювання та закріплення, як правило, він прово-

дився у рамках проведення перевірок фінансово-господарської діяльності. Однак після 

прийняття нового Кримінального процесуального кодексу України та змін у норматив-

но-правових актах, які відбулися у зв’язку з його прийняттям, зазначений захід перестав 

використовуватися, оскільки його було віднесено до оперативно-розшукових заходів, що 

вимагало його додаткового нормативного закріплення, оскільки результати такого опе-

ративно-розшукового заходу могли бути використані як докази в кримінальному прова-

дженні, а процедура їх отримання не була нормативно врегульована. До вищезазначених 

змін цей захід застосовувався досить часто і був спрямований на виявлення або перевір-

ку первинної оперативної інформації (по суті носив характер сучасних заходів операти-

вного (ініціативного) пошуку)). 

Зазначені зміни значно ускладнили роботу з отримання первинної оперативної 

інформації та її перевірку, в першу чергу по злочинах у сфері економіки. 

Як оперативно-розшуковий захід ознайомлення з фінансово-господарською дія-

льністю підприємств був закріплений після створення Національної поліції та відобра-
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жений у відомчих нормативних актах, проте знову не знайшовши механізм здійснення 

цього заходу. 

Відповідно до положень ст. 6 ЗУ «Про ОРД» забороняється приймати рішення 

про проведення оперативно-розшукових заходів у разі відсутності підстав, передбачених 

у цій статті. Також, відповідно до положень ст. 9 зазначеного закону,  у кожному випад-

ку наявності підстав для проведення оперативно-розшукової діяльності заводиться опе-

ративно-розшукова справа, крім випадків перевірки осіб у зв’язку з допуском їх до дер-

жавної таємниці, а також до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках. 

Тобто відповідно до чинних відомчих нормативно-правових актів проведення ознайом-

лення з фінансово-господарською діяльністю підприємств повинно здійснюватися тіль-

ки тоді, коли є у провадженні оперативного підрозділу оперативно-розшукова справа. 

Зазначений оперативно-розшуковий захід проводиться з дозволу керівника від-

повідного територіального органу (підрозділу) поліції. Однак на сьогодні не зрозуміло, 

на підставі яких документів він буде здійснюватися, як будуть оформлюватися результа-

ти його проведення. Крім того, на сьогодні жодним нормативно-правовим актом не пе-

редбачено відповідальність за відмову у наданні вищевказаної інформації. 

Як ми бачимо з вище зазначеного, законодавець на достатньому рівні закріпив 

питання, що стосується ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю підпри-

ємств, проте, на нашу думку, в нормативно-правових актах не достатньо уваги приділе-

но тлумаченню норми закону щодо ознайомлення з фінансово-господарською діяльніс-

тю підприємств. Наприклад, на практиці існує проблеми, які стосуються забезпечення 

проведення такого ознайомлення, зокрема пов’язані з термінами проведення зазначеного 

заходу та оформленням його результатів.  

Тобто, на сьогодні назріло питання щодо розробки нормативно-правового акта, 

який регулював би порядок проведення ознайомлення з фінансово-господарською дія-

льністю підприємств. 

Слід зазначити, що питання здійснення ознайомлення з фінансово-

господарською діяльністю підприємств потребує додаткового закріплення у вигляді за-

твердженої постановою Кабінету Міністрів України інструкції.  

Надаючи пропозиції щодо закріплення відповідної інструкції для врегулювання 

питання проведення перевірок фінансового-господарської діяльності, Дараган В. В. про-

понує у зазначеній інструкції доцільно закріпити термін проведення такої перевірки не 

більше ніж 30 днів (на кшталт податкової перевірки). Також необхідно обумовити випа-

дки, за яких термін проведення перевірки можна призупинити та випадки, за яких такий 

термін можна продовжити. Крім того, необхідно визначити коло осіб, які мають право 

на прийняття відповідного рішення. Також необхідно визначити компетенцію суб’єктів 

перевірки їх права та обов’язки [8, с. 40]. 

 На нашу думку, виділені Дараганом В. В. елементи повинні також знайти своє 

відображення й в інструкції з проведення ознайомлення з фінансово-господарською дія-

льністю підприємств. 

Крім того, виникають питання щодо притягнення до відповідальності посадових 

осіб за відмову або перешкоджання проведенню ознайомлення з фінансово-

господарською діяльністю підприємств. На сьогодні в нормах національного законодав-

ства України не передбачена відповідальність за такі дії, що значно ускладнює здійснен-

ня проведення цього заходу. 

Зазначена прогалина стосується не тільки питання застосування оперативно-

розшукового заходу ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю підприємств, 

а й застосування інших заходів на проведення яких надано право посадовій особі Націо-

нальної поліції, крім того, зазначені особи наділені окремими правами щодо надання 

вказівок (вимог) в окремих передбачених законом випадках на здійснення громадянами 

окремих дій, однак за відмову від виконання таких вимог або перешкоду у здійсненні 

окремих заходів не передбачено жодного з видів відповідальності. 

На нашу думку, для врегулювання зазначеної прогалини у законодавстві необхід-

но доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 185
14 
«Неви-

конання законних вимог посадових осіб Національної поліції України» такого змісту: 

«Ненадання інформації та/або документів Національній поліції України на за-

конну вимогу (запит) його посадових осіб, надання завідомо недостовірної інформації 

та/або документів чи не в повному обсязі, порушення встановлених строків їх надання, 

повідомлення третіх осіб стосовно того, що про них збирається така інформація, або 
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невиконання без належних на це підстав та в установлений законом строк законних 

вимог посадових осіб Національній поліції України – 

тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному 

стягненню за таке саме порушення, – 

тягнуть за собою накладення штрафу  від чотирьохсот до шестисот неопо-

датковуваних мінімумів доходів громадян». 

Закріплення вказаної норми в Кодексі України про адміністративні правопору-

шення вирішіть не тільки існуючу проблему, пов’язану з перешкоджанням проведенню 

ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю підприємств, але й забезпечить 

можливість притягнення до відповідальності осіб, які не виконують законні вимоги по-

ліцейського. 

Висновки. Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що на сьогодні 

законодавець на достатньому рівні закріпив питання, що стосується ознайомлення з фі-

нансово-господарською діяльністю підприємств, проте в нормативно-правових актах не 

достатньо уваги приділено тлумаченню норми закону щодо ознайомлення з фінансово-

господарською діяльністю підприємств. Дієвим механізмом, спрямованим на вирішення 

існуючих нормативно-правових колізій, може стати прийняття Інструкції з питань орга-

нізації та проведення ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю підприємств, 

а також запровадження відповідальності посадових осіб Національної поліції України за 

невиконання законних вимог. 
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SUMMARY 

Kapustnyk V. V. Directions of improvement of legal regulation of carrying out by the 

National Police units of operational-search measure «Getting acquainted with financial and economic 

activity of enterprises». The article is devoted to the definition of directions of improvement of legal 

regulation of carrying out operative-search measure "familiarization with financial and economic activity of 

enterprises" by units of the National police. It is established that today there is a lack of thorough research on 

the directions of improving the legal grounds for conducting an operative-search event "familiarization with 

the financial and economic activity of enterprises" by units of the National Police. 

It is established that familiarization with the financial and economic activity of enterprises is 

one of the main and effective mechanisms for obtaining and verifying primary information about abuse in 

the economic and official sphere, which is used by many law enforcement and controlling bodies of the 

state. However, to date, the said operative-search measure cannot be used to the full extent by the units of 

the National Police, since the provisions of the Law of Ukraine “On Operational-Investigative Activity” 

contain separate legislative conflicts and contradictions. 

It is proved that the interpretation of the existing rule governing the introduction of financial 

and economic activity of enterprises leads to legal conflict, since it is not clear how the said measure will 

be carried out for suspected of committing a crime, since in this case criminal proceedings should already 

be opened, and after its opening, the search operations are terminated. 

It is established that today the legislator has sufficiently enshrined the issue of familiarization 

with the financial and economic activity of enterprises, however, in the normative legal acts, insufficient 

attention is paid to the interpretation of the law regarding familiarization with the financial and economic 

activity of enterprises. It has been proposed to adopt the Instruction on the Organization and Conduct of 

Familiarity with Financial and Economic Activities of Enterprises, as well as to introduce responsibility 

for non-compliance with the legal requirements of officials of the National Police of Ukraine.  

Keywords: financial and economic activity, legal regulation, operational search activities, 

operational search activities, National Police. 

 

 

 

УДК 343 

DOI: 10.31733/2078-3566-2020-1-215-220 

 

Павлова Н. В.

 

кандидат юридичних наук, доцент  

(Дніпропетровський державний  

університет внутрішніх справ)  

 

ВИКОРИСТАННЯ ДЕМОНСТРАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ 

(АНАТОМІЧНИХ ЛЯЛЬОК) ПІД ЧАС ДОПИТУ 

МАЛОЛІТНЬОЇ ОСОБИ  

 
 

Висвітлено питання використання демонстраційних засобів під час допиту малолітніх 

осіб, які є потерпілими від насильницьких злочинів, у тому числі вчинених на сексуальному ґрун-

ті. Наведено характеристику таких демонстраційних засобів, як анатомічні ляльки, зазначено 

принципи їх використання, зосереджено увагу на їх значенні для досудового провадження. Запро-

поновано різноманітні варіанти застосування демонстраційних засобів залежно від ситуації, що 

склалася на допиті. 
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Постановка проблеми. Українське суспільство почало усвідомлювати, наскіль-

ки поширеним явищем стало насильство в різних його формах та проявах, і як це трав-

мує дітей, що стають його жертвами. Всупереч поширеній думці, кривдниками нерідко є 

не незнайомці, а родичі й люди, яких дитина знає і яким довіряє. Діти часто соромляться 

або бояться розповісти про те, що з ними відбувається. Основними причинами незвер-

нення дітей до правоохоронних органів вважають страх помсти кривдника, сором перед 

оточенням, зневіра в можливостях захисту, небажання згадувати та говорити про трав-

муючі події, а іноді діти просто не знають іншого ставлення до себе, а тому вважають 

його нормою [1, с. 3].  

Тому проводити допит без зайвого психологічного травматизму необхідно в 

умовах, дружніх для дитини, в обстановці, в якій вона відчуватиме себе в безпеці. Кра-

щим варіантом є проведення допиту у «кризовій кімнаті», яка спеціально пристосована 

для роботи з такою категорією осіб. Водночас  через певні вікові та психологічні особ-

ливості дитини, допит з нею доцільно проводити в ігровій формі із використанням де-

монстраційного матеріалу (анатомічні ляльки, іграшки, картки, малюнки тощо), що ви-

значає специфіку такої слідчої (розшукової) дії.  

Аналіз публікацій, у яких започатковано вирішення цієї проблеми свідчить, 

що низка положень стосовно допиту неповнолітнього досліджувалися вченими, як-от: 

С. В. Авраменко, Р. С. Бєлкін, А. І. Долгова, Л. І. Казміренко, В. О. Коновалова, 

Є. М. Левшиць, Т. П. Матюшкова, С. С. Ординський, Н. В. Павлюк, І. В. Романовська, 

В. Ю. Шепитько, Є. С. Хижняк, С. І. Яковенко та ін.  

Проте питанням використання демонстраційних засобів під час допиту малоліт-

ньої особи дотепер не приділялося достатньої уваги. Тим часом як анатомічні ляльки та 

інші демонстраційні засоби успішно використовуються у багатьох країнах світу при роз-

слідуванні жертв сексуального насильства. Протягом останніх років анатомічні ляльки 

стали з’являтися і в «кризових кімнатах» територіальних підрозділів Національної полі-

ції України. Проте  слідча практика потребує фахових навиків та теоретичних знань що-

до використання таких демонстраційних засобів під час допитів неповнолітніх.  

Метою статті є висвітлення значення демонстраційних засобів у кримінальному 

провадженні щодо малолітніх осіб, які є потерпілими у вчиненні сексуально-

насильницьких злочинів, та надання пропозицій щодо використання анатомічних ляльок 

під час допиту таких осіб. 

Виклад основного матеріалу. Діти, які стали жертвами статевих та насильни-

цьких злочинів, потребують особливої уваги, адже така категорія злочинів є досить при-

ватною і ділитися, згадувати пережите досить важко, особливо неповнолітнім (малоліт-

нім) особам. Такий злочин щодо них може нанести в майбутньому непоправні 

психологічні проблеми, що завадить їм нормально розвиватися, створювати сім’ї. Тому 

слідчий, який проводить допит, має бути вкрай делікатним, його питання повинні бути 

психологічно обмірковані. Встановлення психологічного контакту та повної довіри між 

потерпілою особою та слідчим вкрай важливе [2, с. 282]. 

На практиці виявляється дуже складно спілкуватися з дітьми, постраждалими 

від насильства. По-перше, дитина замикається в собі й не бажає розповідати незнайомій 

людині, що з нею трапилося. По-друге, у малому віці дитина не зовсім правильно може 

описати подію через незнання термінології, особливо тієї, що стосується анатомічних 

частин тіла. Отримати необхідні свідчення від дитини без стресу та психологічного тра-

вмування можна шляхом використання анатомічних ляльок, оскільки дитина асоціює 

себе з лялькою і навіть може показати, як їй завдали шкоди. Тобто, завдяки постановці 

питання «від третьої особи» краще встановлюється контакт між психологом або слідчим 

та дитиною. Не тільки діти, а й люди з певними вадами психіки, порушеннями мови та 

сенсорних відчуттів тощо можуть за допомогою демонстраційних засобів краще висло-

вити те, що з ними трапилось. 

Як демонстраційні засоби, за допомогою яких можна налагодити контакт і в іг-

ровій формі отримати показання, можуть також бути: 

– приладдя для самостійного відтворення дитиною подій шляхом малювання 

(олівці, ручка, фломастери, папір), ліпки (пластилін); 

– набір карток (із зображеннями різних частин тіла, анатомічними малюнками, 

зображеннями емоцій, зображеннями подій тощо); 

– м’які іграшки тварин, іграшки-автомобілі, іграшки-будинки тощо (для засто-
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сування в ігровій формі) тощо. 

Водночас представники Чеської Республіки, які успішно розробили методику 

використання анатомічних ляльок під час допиту й активно запроваджують цю методику 

в правоохоронну та освітню діяльність інших країн, зосереджують увагу на 

обов’язковому дотриманні принципів.  

Тому до загальних принципів використання демонстраційних засобів слід відне-

сти допоміжні, а саме анатомічні ляльки – це специфічні засоби, які:  

1) ніколи не повинні входити до інтер’єру в кабінетах слідчих; 

2) ніколи не повинні бути доступними для вільного користування дітьми (на ві-

дміну від інших іграшок та предметів); 

3) їх використання є частиною допиту, тому їх не слід застосовувати ізольовано 

(наприклад, лише працюючи з цими манекенами, а допитувати в іншому місці). 

Допитувана дитина – жертва сексуального насильства або жорстокого пово-

дження, тому слід уникати вторинної травматизації. Водночас конкретними принципами 

використання анатомічних ляльок є: 

– під час використання демонстраційних засобів завжди слід враховувати,  коли, 

де та ким проводиться допит;  

– анатомічні ляльки слід використовувати, коли необхідно провести допит в іг-

ровій формі; 

– анатомічних ляльок найкраще використовувати в спеціалізованій кімнаті для 

допиту – «кризовій кімнаті». 

– повинні застосовуватись тільки працівниками, навченими до їх використання, 

інакше є ризик вторинної травматизації дітей, які будуть допитані [3].  

У загальному вигляді анатомічні ляльки є демонстраційними засобами, які зо-

бражують усю родину в кількох поколіннях: хлопчика і дівчинку, жінку, чоловіка, діда 

та бабусю. Ляльки одягнені в одяг, який можна легко роздягнути. На тілі персонажів 

зображуються статеві органи. Також передбачені отвори. 

Для належного використання необхідно забезпечити, щоб вказані демонстра-

ційні засоби завжди мали охайний вигляд (розчесані, одягнені), оскільки використання 

ляльок, вже роздягнених, може істотно вплинути на емоційний стан та переживання ди-

тини, яка спостерігає за такою лялькою і має управляти нею. 

Анатомічні ляльки не повинні знаходитись у кімнаті відразу в полі зору дитини 

– оптимально мати їх під рукою, наприклад, у ящику чи оригінальній упаковці. Однак 

особа, що допитує, повинна знати, в якій послідовності вони розташовуються (важли-

вість підготовки). Шукати окремих персонажів під час фактичного допиту абсолютно 

недоцільно, як і виставляти всіх персонажів. 

Перед тим, як від словесних свідчень перейти до показових засобів, слід зазна-

чити, наприклад: «Мені потрібно це краще зрозуміти. Ти можеш мені показати?» або «Я 

розумію, що тобі незручно говорити про це. Тож ти можеш мені показати?». Дуже доре-

чно включити слово «будь ласка». 

Першим дитині необхідно завжди показувати персонаж, який асоціюється в неї 

із собою (персонаж дівчинки дівчинці та хлопчика хлопчику). Коментар може бути, на-

приклад, такий: «Будь ласка, скажи мені, чи нагадує тобі будь-яка з ляльок когось? Ось 

ця маленька дівчинка (хлопчик) не нагадує тобі себе?». 

Потім слід дитині запропонувати показати, що з цієї лялькою відбувалося, при 

цьому дозволяючи її роздягати.  

Якщо дитина менш активна, можна запропонувати максимальну допомогу – 

тримати ляльку або частину одягу (але слідчий не повинен роздягати ляльку). Здійсню-

ючи це, слід уважно спостерігати за проявами дитини: як вона дивиться на процес роз-

дягання і як вона дивиться на зображені геніталії (із соромом, злістю, огидою тощо).  

Також слід з’ясувати, як дитина може назвати окремі частини тіла. Переходячи 

до геніталій, слід запитати дитину, як вона їх називає і з чим асоціює. Необхідно прийн-

яти стримано позначення дитини й уникати проявів здивування й контролювати інші 

емоції. Також недоцільно виправляти дитину в її виразах і повідомляти правильне мар-

кування. Допит – це не сексуальне виховання й немає іншого вибору, як прийняти ви-

словлення дитини і використовувати той самий знак, звичайно, для подальших запитань. 

Після того, як дитина показала себе та продемонструвала рівень знань щодо час-

тин тіла, слідчий розміщує на столі інших одягнених ляльок і просить дитину обрати 

персонажа, з ким вона переживала певну ситуацію. Знову слід прийняти вибір дитини, 
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як би дивно це не було (часто дитина бачить людину років 30–40 як стару, тому вона 

може обрати ляльку чоловіка похилого віку як злочинця, навіть якщо винуватцем був 

брат). Спотворення у сприйнятті в стресовій ситуації не є винятком. Якщо є різниця між 

тим, що відомо про злочинця, і тією фігурою, яку дитина обрала, можна запропонувати 

можливість виправлення у коректний спосіб. 

Коли дитина обрала кривдника, слід швидко прибрати інші засоби, щоб на столі 

залишалися лише ляльки дитини та порушника. Інші демонстраційні засоби повинні бу-

ти поза увагою дитини (але слід мати їх під рукою, оскільки існують випадки, коли до 

злочину причетні кілька осіб). 

Після обрання дитиною ляльки, схожої на кривдника, можна запитати: «Пока-

жи, що це було?», «Як він це зробив?», «Де він був?», «Покажи, куди дійшов?», «Куди 

торкався?», «У що він був одягнений?», «У що ти був одягнений(на)?», «Він стояв чи 

лежав, чи ....?», «Ти кажеш, що він був одягнений – чи носив він …?». 

Можна використовувати під час допиту й інші демонстраційні засоби одночасно 

з ляльками: м’які іграшки тварин, макети будиночків, іграшкове ліжко, ванну, картки із 

зображенням емоцій, певних місць (наприклад, кінотеатр, футбольне поле, ліс, аптека, 

магазин, дитячий садочок, лікарня та ін.). Слід скористатися грайливістю та креативніс-

тю дітей, наприклад, запитати: «Це як ліжко, а може ти був на цьому ліжку?». Потім слід 

поставити обрану ляльку на ту позицію, яку обрала дитина, і запитати: «А як все було? 

Покажи». 

Наприкінці слід запитати «Чи є ще щось таке, що ти не розповів?». Якщо дитина 

підтвердить, що це все (а в особи, яка допитує, більше не виникає запитань), то слід не-

гайно заховати ляльок. Якщо дитина має прохання одягти ляльку – не слід їй заважати в 

цьому. Обов’язково наприкінці слід подякувати дитині.  

Під час допиту слід підтримувати дитину, але не нахвалювати її. Наприклад, 

фраза «Ти ж такий розумний» численну кількість разів може збільшити настороженість і 

недовіру до особи, яка допитує [3].  

Слід зазначити, що згідно із ст. 227 КПК України під час проведення слідчих 

(розшукових) дій за участю малолітньої або неповнолітньої особи забезпечується участь 

законного представника, педагога або психолога, а в разі потреби – лікаря [4]. З огляду 

на зміст цієї норми можна побачити, що законодавець передбачає альтернативний варі-

ант у вирішенні питання щодо запрошення на допит вказаної категорії осіб, тобто можна 

запросити як педагога, так і психолога. Проте, на нашу думку, якщо передбачається під 

час допиту використовувати анатомічні ляльки у справах про насильницько-сексуальні 

злочини стосовно малолітньої особи, участь психолога повинна бути не альтернативним, 

а обов’язковим варіантом. Як вже зазначалося, малолітні мають схильність до самонаві-

ювання, фантазування, неправильного сприйняття фактів і подій, у нього недостатньо 

сформований словниковий запас, він може плутатися у формах, кольорах та розмірах 

тощо. Їх свідчення вимагають психологічно обґрунтованої інтерпретації. Знаючи особ-

ливості психологічного розвитку на певному етапі розвитку дитини, саме психолог до-

поможе слідчому надати правильну оцінку показань малолітньої особи та сформулювати 

питання з погляду педагогіки і психології.  

Спеціаліст-психолог може робити заяви, які підлягають занесенню у протокол 

судової чи слідчої дії. Він має право проводити спостереження, консультувати зі спеціа-

льних питань, допомагати правильно викладати ці питання у протоколах процесуальних 

дій; звертатися з дозволу слідчого з питаннями до інших учасників процесуальних дій. 

Проте, як слушно зауважують С. В. Бєлан та Т. О. Луценко, ці можливості мають і низку 

обмежень, серед яких заборона робити висновки про правильність проведення слідчим 

допиту неповнолітнього та відсутність права діяти самостійно без вказівки слідчого, 

суду на допиті [5, с. 31].  

Водночас зовсім не йдеться про пасивну позицію з боку психолога. Слід сказа-

ти, що більшість науковців наполягає на активній позиції спеціаліста під час допиту не-

повнолітніх. На думку В. Мозгової, щоб участь психолога не була формальною, слід 

передбачити можливість завчасно обговорити із фахівцем стратегію допиту та обсяг ін-

формації, який потрібно отримати під час його проведення. Це надає можливість визна-

чити тривалість допиту і скласти перелік запитань з урахуванням особливостей дитини 

[6, с. 95]. Навіть якщо дитина після пережитого тримається добре, тільки психолог пра-

вильно визначить її фізичне та психологічне самопочуття й, за потреби, зможе надати 

кваліфіковану допомогу й необхідні поради, а також, застосовуючи різні методики, до-
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поможе дитині послабити відчуття страху, суму, сорому, провини, злості тощо [7, с. 75].  

Щодо участі законного представника аргументовано визначився С. 

М. Авраменко, що здебільшого присутність батьків як законних представників заважає 

отриманню достовірної та повної інформації, оскільки неповнолітні в присутності най-

рідніших людей соромляться розповісти все, що з ними відбувалося, особливо, якщо 

стосовно них вчинялися сексуальні дії. Тому (під час допиту неповнолітніх потерпілих) 

дитина не повинна бачити й розуміти, що вони її чують, вони можуть знаходитися в сусід-

ній кімнаті й бачити все через скло позавізуального спостереження або по відеозв’язку [8, 

с. 117].  

Слід зазначитити, що запровадження у КПК України норми, яка передбачає мо-

жливість проведення допиту в режимі відеоконференції є одним із стратегічних заходів 

вирішення завдань кримінального судочинства. У п. 3 ст. 232 КПК України йдеться про 

можливість ставити запитання й отримувати відповіді осіб, які беруть участь у слідчій 

(розшуковій) дії дистанційно, можливість реалізовувати інші надані їм процесуальні 

права та виконувати процесуальні обов’язки, що передбачені КПК. У цьому разі всі уча-

сники відеоконференції повинні слухати та бачити один одного в режимі реального часу 

і в такий спосіб ставити запитання, отримувати відповіді, надавати для ознайомлення 

документи та інші предмети тощо [9, с. 117].  

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок: по-перше, допит дитини, 

яка потерпіла від насильства, психологічно є дуже напруженою дією, особливо, якщо 

кривдником була знайома людина; по-друге, проводити допит без зайвого психологічно-

го травматизму необхідно в умовах, дружніх для дитини, в обстановці, в якій вона від-

чуватиме себе в безпеці. Кращим варіантом є проведення допиту у «кризовій кімнаті», 

яка спеціально пристосована для роботи з такою категорією осіб, із обладнанням відео-

конференцзв’язку; по-третє, через певні вікові та психологічні особливості дитини, до-

пит з нею доцільно проводити в ігровій формі із використанням демонстраційного мате-

ріалу (анатомічні ляльки, іграшки, картки, малюнки тощо), що визначає специфіку такої 

слідчої (розшукової) дії; по-четверте, використання анатомічних ляльок передбачає до-

тримання обов’язкових принципів та правильного з ними поводження з метою недопу-

щення повторної віктимізації та травматизму. Перспективою подальших розвідок у цьо-

му напряму є дослідження можливостей використання під час допиту неповнолітніх й 

інших демонстраційних засобів, зокрема: карток, фотокарток, паперу та олівців, а також 

їх застосування під час допиту осіб із вадами психіки.  
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SUMMARY 

Pavlova N. Use of demonstration means (anatomic dolls) during interrogation of a 

minor.The article deals with the use of demonstration means during the interrogation of minors who are 

victims of violent crimes, including those committed on sexual grounds. It is noted that in practice it is 

very difficult to communicate with children affected by violence. First, the child locks himself in and 

does not want to tell the stranger what happened to her. Secondly, at a young age, a child may not be able 

to correctly describe an event because of a lack of terminology, especially that of anatomical parts of the 

body. 

It is possible to obtain the necessary testimonies from a child without stress and psychological 

trauma through the use of anatomical dolls, since the child associates himself with the doll and can even 

show how it has been harmed. That is, by asking a "third party" question, it is better to establish contact 

between the psychologist or the investigator and the child. Not only children, but also people with certain 

mental health problems, impaired language and sensory sensations, etc., can better express what has 

happened to them through demonstration tools. 

The characteristics of such demonstration means as "anatomical dolls" are highlighted, the 

principles of their use are outlined, attention is paid to their importance for pre-trial proceedings. A 

variety of demonstration options are offered, depending on the situation at the interrogation. It is 

substantiated that it is necessary to conduct the interrogation without unnecessary psychological 

traumatism in a child-friendly environment in which it will feel safe. The best option is to interview in a 

"crisis room" that is specifically tailored to handle this category of people, including video conferencing. 

Tactical and procedural peculiarities of engaging in the interrogation of juvenile victims of 

violent and sexual crimes, a psychologist, a legal representative and other obligatory participants are 

explored. Knowing the peculiarities of psychological development at a certain stage of the child's 

development, it is the psychologist who will help the investigator to give a correct assessment of the 

testimony of a minor and to formulate questions in terms of pedagogy and psychology. 

Keywords: interrogation, minor, juvenile, victim, demonstration facilities, anatomical dolls, 

crisis room. 
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ОЗНАКИ СУБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДІВ  

ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ 

СЛУЖБОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ. КОНЦЕПЦІЯ 

«КВАЗІКОРУПЦІЙНОГО ЗЛОЧИНУ» 

 
У статті подано аналіз ознак суб’єктивної сторони складів злочинів, які пов’язані із слу-

жбовим зловживанням, звернено увагу на їх специфіку. Зокрема, досліджено змістовні особливос-

ті, форми та обсяги вини, направленість мети та детермінуючий вплив мотивів цих злочинів. 

Окремо автор пропонує використовувати концепцію «квазікорупційного злочину», під якою розу-

міти склад шахрайства з усіма його загальними характеристиками, з паралельним набуттям за 

певних обставин умовних та поверхневих властивостей корупційного правопорушення, яким на-

справді він не є. Також акцентовано на проблемних аспектах практики правозастосування та за-

пропоновано шляхи їх вирішення.  

Ключові слова: суб’єктивна сторона складу злочину, службова особа, службовий злочин, 

зловживання, службові повноваження, корупція, квазікорупційний злочин.  

 

Постановка проблеми. Перебуваючи у тісному взаємно зумовлюючому зв’язку 

із об’єктивними ознаками, суб’єктивна сторона складів злочинів, пов’язаних з викорис-

танням службових повноважень, має свої особливості, складнощі у процесі її встанов-

лення та становить вагому частку доказування, чим викликає спірні дискусії між сторо-

нами у кримінальному провадженні.  

Аналіз правозастосовної практики дозволяє зробити висновок, що більшою мі-

рою складність встановлення та доказування у суді ознак саме суб’єктивної сторони 

складів цих злочинів, поряд з процесуальними помилками сторони обвинувачення, при-

зводить до невтішних результатів розгляду кримінальних проваджень у судах. Напри-

клад, відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру судових рішень та судової 

статистики, у 2018 році у судах першої інстанції за ст. 364 КК України було засуджено 8 

осіб, а виправдано 18 осіб; за ст. 364
1
 – засуджено 13 / виправдано 3 особи, за ст. 365 – 

засуджено 9 / виправдано 6 осіб, за ст. 368 – засуджено 241 / виправдано 86 осіб. Крім 

того, приблизно у половині кримінальних проваджень з кваліфікацією за ст. 364, 364
1
, 

365, 366 КК України та інших злочинів, пов’язаних із зловживанням, під час розгляду в 

судах здійснюється перекваліфікація на службову недбалість (ст. 367 КК України), саме 

у зв’язку із недоведеністю ознак суб’єктивної сторони аналізованих злочинів. 

Тому, враховуючи зазначене, на сьогодні залишається актуальним визначення та 

перегляд властивостей цих ознак для надання правильної кримінально-правової кваліфі-

кації видам службових зловживань.  

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Дослі-

дженням ознак суб’єктивної сторони як елемента складів злочинів, пов’язаних із служ-

бовим зловживанням, займались П. П. Андрушко, К. П. Задоя, В. М. Киричко, 

В. П. Коваленко, Д. І. Крупко, М. І. Мельник, А. В. Савченко, Є. Л. Стрельцов, 

А. А. Стрижевська, В. Я. Тація, В. І. Тютюгін, М. І. Хавронюк, В. Г. Хашев та багато 
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інших науковців. Однак багато питань вимагають подальшого наукового розвитку.  

Метою цієї статті є надання визначення та виконання аналізу особливостей 

ознак суб’єктивної сторони складів службових зловживань. 

Виклад основного матеріалу. У доктрині кримінального права під 

суб’єктивною стороною складу злочину розуміють сукупність обов’язкових та факуль-

тативних ознак, які характеризують внутрішню сторону злочину, виражену через психі-

чне ставлення особи до вчинюваного суспільно небезпечного діяння та його наслідків. 

Водночас загальновизнаним є віднесення до обов’язкової ознаки цього елементу складу 

злочину – вини, а до факультативних, у разі відсутності вказівки на них у конкретній 

статті Кримінального кодексу – мети та мотиву. 

Законодавець визначає вину, як психічне ставлення особи до вчинюваного кри-

мінально-протиправного діяння та його наслідків, що виражається у двох формах – уми-

слі або необережності.  Залежно від інтелектуальних та вольових властивостей вини, 

умисел поділяється на прямий і непрямий, а необережність – на самовпевненість та не-

дбалість. До того ж зауважимо, що, незалежно від конструктивних особливостей складу 

злочину, наслідки від суспільно небезпечного діяння завжди мають місце в реальній дій-

сності як у злочинах із матеріальним складом, так і у формальних та усічених. 

Основними юридичними категоріями, які характеризують вину, є зміст, форма, 

сутність, ступінь та обсяг [1, с. 11]. Аналіз змісту вини здійснюється  через  розкриття її 

інтелектуальної та вольової властивостей, результат взаємодії яких дозволяє характери-

зувати її форми – умисел або необережність. Обсяг вини є сукупністю психічного став-

лення суб’єкта до всіх об’єктивних та суб’єктивних ознак складу злочину. Саме зміст, 

форма та обсяг вини є її юридичними властивостями та є вагомою часткою предмета 

доказування у кримінальному провадженні. Зі свого боку сутність та ступінь вини є бі-

льшою мірою соціальними властивостями цієї ознаки.  

Як ядро суб’єктивної сторони складу злочину вина, при встановленні її власти-

востей, не дозволяє відповісти на запитання, чому вчиняється злочин та до чого прагне 

його суб’єкт. Надаючи відповіді на вказані запитання, мотив і мета складу злочину на-

бувають вагомого кримінально-правового значення в аналізованих злочинах. А. В. Сав-

ченко мотивом злочину визначає «інтегральний психічний утвір, який спонукає особу до 

вчинення суспільно небезпечного діяння та є його підставою» [2, с. 14]. Мета злочину 

становить уявлення суб’єкта про модель бажаного результату, якого він прагне досягти, 

вчинивши суспільно небезпечне діяння.  

Такий зв’язок не важко простежити у складі  загального зловживання (ст. 364, 

364
1
 КК України), в якому корисливий мотив взаємозумовлений метою отримання не-

правомірної вигоди в результаті вчинення зловживання. Щодо вини, то законодавець, не 

розшифровуючи її форми щодо всіх ознак об’єктивної сторони, прямо вказує, що злов-

живання владою службовим становищем або повноваженнями може вчинятись тільки 

умисно. Процес детального аналізу матеріального складу зловживання, об’єктивна сто-

рона якого є складною, потребує розмежування змістовних властивостей вини щодо йо-

го діяння та наслідків. Безумовно, посилання на умисел в диспозиції, обов’язковість ме-

ти отримання вигоди у поєднанні з корисливим мотивом дозволяють констатувати, що 

це діяння вчиняється виключно з прямим умислом, коли службова особа інтелектуально 

усвідомлює його суспільну небезпечність та воліє чинити зловживання. 

Водночас у науці та практиці переважає позиція, яку також підтримуємо, що пси-

хічне ставлення до суспільно небезпечних наслідків у складі зловживання визначають як у 

формі умислу, так і у формі необережності. Тому, по-перше, залежно від обставин, можна 

вести мову про модель умисного зловживання, коли діяння вчиняється з прямим умислом, 

а до його наслідків ставлення у формі прямого або непрямого умислу. А, по-друге, врахо-

вуючи складність конструкції об’єктивної сторони зловживання, виникає питання щодо 

наявності його складної суб’єктивної сторони. У цьому контексті в доктрині розроблена 

концепція «змішаної» («подвійної», «складної») вини, яка передбачає різне психічне став-

лення особи до різних об’єктивних ознак одного злочину, яким і є зловживання. Отже, 

друга модель складу зловживання передбачає: діяння – у формі прямого умислу, відно-

шення до наслідків – у формі необережності, незалежно від її виду.  

Дещо іншою щодо психічного ставлення до дій є ситуація у складі перевищення 

влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (ст. 365 КК 

України). Диспозиція цієї статті містить посилання на умисні дії, але відсутність кон-

текстних посилань на мотив та мету дозволяють говорити про їх факультативність. Тому 
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для встановлення форми умислу перевищення, необхідно детально встановлювати та 

аналізувати вольові властивості змісту вини. У теорії цю властивість визначають, як 

особливий  регулятор  поведінки особи,  який відображає її цілеспрямованість на прийн-

яття конкретного рішення, досягнення певних цілей та усунення можливих перешкод [3, 

с. 156]. І, якщо порівняно із корисливим зловживанням, яке переслідує конкретну мету, 

дії щодо перевищення службових повноважень без конкретизованих мети та мотиву мо-

жуть вчинятись з обома видами умислу.  

Іншою є ситуація у кваліфікованому складі перевищення, де об’єктивна сторона 

набуває кваліфікуючих ознак у вигляді насильства або погрози його застосування, зброї 

чи спеціальних засобів, дій, що є болісними і такими, що ображають особисту гідність 

потерпілого. Цей склад є яскравим прикладом, коли психічне ставлення суб’єкта вихо-

дить за рамки загальної моделі «діяння – причинний зв’язок – наслідки» та поширюється 

на інші ознаки об’єктивної сторони. Ні судова практика, ні теорія не містять випадків, 

коли представник правоохоронного органу перевищував повноваження, застосовуючи 

насильство або зброю, без прямого умислу на вчинення таких дій. Щодо інших аспектів 

матеріального складу перевищення, вони є аналогічними із зловживанням.  

На вчинення форм службового підроблення (ст. 366 КК України) з прямим уми-

слом вказує сформульована законодавцем ознака «завідомості» у диспозиції цієї статті. 

Підтримуємо сформовані у доктрині позиції щодо того, що ця категорія виключає нео-

бережну форму вини та вказує на наявність прямого умислу у складі злочину [4, с. 131], 

в контексті повної інтелектуальної обізнаності та вольової направленості на вчинення 

суспільно небезпечних дій. Щодо суб’єктивної сторони кваліфікованого складу службо-

вого підроблення, який зі складного формального у частині першій трансформувався у 

частині другій у матеріальний з тяжкими наслідками, то моделі взаємодії інтелектуаль-

них та вольових властивостей вини в цьому елементі складу злочину аналогічні моделям 

зловживання та перевищення. Інші ознаки суб’єктивної сторони службового підроблен-

ня, як і в складі перевищення службових повноважень, є факультативними, але підляга-

ють встановленню у ході кримінального провадження та можуть мати кримінально-

правове значення під час призначення покарання.  

Диспозиції статей, що передбачають відповідальність за пасивний підкуп служ-

бових осіб (ст. 368, ч. 3–4 ст. 368 КК України), не містять прямі посилання на визначен-

ня властивостей вини цих складів. З цього приводу слушно зауважив А. Н. Трайнін. На 

думку автора, відсутність вказівки у законі на форму вини не знімає питання про вину, а 

лише вимагає ретельного з’ясування думки законодавця щодо встановлення форми ви-

ни, необхідної для конкретного складу злочину [5, с. 206]. Безумовно, враховуючи попе-

реднє дослідження зловживання, його спеціальний різновид – складний формально усі-

чений склад пасивного підкупу – характеризується виною виключно у формі прямого 

умислу.  

Щодо мети вчинення цих злочинів, то вона випливає з диспозицій відповідних 

статей і полягає в зумовлених за результатами підкупу діяннях особи щодо реалізації 

службових повноважень, що вчиняються в інтересах особи, яка вчиняє активний підкуп, 

або в інтересах третьої особи. Питання щодо мотивів пасивного підкупу не викликають 

спірних наукових дискусій. Ще в дорадянській літературі В. М. Ширяєв стверджував, 

що внутрішній стороні діяльності хабарника властиве користолюбство і лише користо-

любство [6, с. 517]. Отже, корисливий мотив завжди супроводжує суб’єкта цього злочи-

ну, яким керує бажання отримати неправомірну вигоду, яка хоч і є предметом складу 

пасивного підкупу, водночас перебуває на межі з метою як ознака суб’єктивної сторони. 

Саме бажання отримання неправомірної вигоди (майна) є рушійним елементом всіх без 

винятку корупційних злочинів.  

У кожному випадку вчинення пасивного підкупу особа має усвідомлювати та 

бажати спричинити шкоду конкретним об’єктам кримінально-правової охорони, в тому 

числі відносинам у сфері службової діяльності, шляхом впливу на предмет злочину, а 

саме – прохання, одержання, вимагання, прийняття пропозиції або обіцянки неправомір-

ної вигоди, з метою вчинення діянь з використанням повноважень службової особи в 

інтересах обумовленої особи.  

Останній загальний злочин, який пов’язаний з використанням службовою осо-

бою своїх повноважень – це провокація підкупу (ст. 370 КК України). Суб’єктивна сто-

рона його формального складу характеризується виною у формі прямого умислу щодо 

вчинення підбурення до активного або пасивного підкупу іншою особою та метою, яка 
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полягає у викритті в подальшому зазначеної особи у вчиненні злочину. Мотив на квалі-

фікацію в цьому разі не впливає.  

Щодо питання характеристики ознак суб’єктивної сторони складів інших спеці-

альних видів зловживань, які пов’язані із вчиненням окремих злочинів службовою осо-

бою, то вони є аналогічними властивостям загальних службових зловживань, з ураху-

ванням особливостей психічного ставлення суб’єкта до специфічних ознак цих злочинів.  

Дискусійним та доволі поширеним на практиці є питання надання повної та пра-

вильної правової оцінки діям осіб, в тому числі службовим, які першочергово характе-

ризуються як корупційні зловживання, але в подальшому при детальному встановленні 

всіх ознак їх складу кваліфікуються суб’єктами кримінального провадження як шахрай-

ство. Наприклад, якщо службова особа одержала неправомірну вигоду за вчинення дій, 

які не входили до її службових повноважень, і вона усвідомлювала, що об’єктивно не 

могла вчинити в інтересах конкретної особи зумовлені діяння, то такі дії фактично та 

формально юридично є злочином проти власності, який пов’язаний із шахрайським за-

володінням чужим майном. Пропонуємо називати такі дії «квазікорупційними», тому що 

поверхнево створюється уявлення про вчинення реального корупційного злочину, який 

сутнісно таким не є. А тому мають бути чіткі критерії його розмежування з реальними 

корупційними зловживаннями, активними та пасивними формами підкупу.  

Насамперед слід зазначити, що у питанні визначення корупційних злочинів, ви-

черпний перелік яких зазначений у примітці до ст. 45 КК України, злочинів, які 

пов’язані з корупцією, але не містять її ознак та порушують антикорупційне законодав-

ство, суттєве значення має Закон України «Про запобігання корупції». Також термін 

«квазікорупційні дії», які ми пропонуємо використовувати, має суто теоретичний харак-

тер, такі дії не містять ознак корупції та формально юридично не порушують антикору-

пційне законодавство. До речі, термін «квазікорупційні злочини» вже зазначався у пра-

цях М. І. Хавронюка [7], але в контексті віднесення до них злочинів, передбачених ст. 

210 та 369
2
 КК України, що, на нашу думку, не є коректним, бо відповідно до положень 

чинного кримінального та антикорупційного законодавства вони є повноцінними коруп-

ційними злочинами.  

Щодо ознак «квазікорупційного шахрайства», то, по-перше, родовим та безпо-

середнім його об’єктом є суспільні відносини щодо забезпечення права власності, а його 

предметом є чуже майно; по-друге,  об’єктивно цей склад злочину характеризується су-

спільно небезпечною дією, яка спрямована на заволодіння чужим майном, а злочин є 

закінченим з моменту отримання винним можливості їм розпоряджатись. Способом та-

кого заволодіння може бути обман або зловживання довірою, і саме в цій частині сутні-

сно такому способу можуть надаватись зовнішнє забарвлення зловживань або корупцій-

них дій; по-третє, суб’єкт таких дій є загальним, в тому числі й особа, яка потенційно 

може бути суб’єктом службових зловживань. Тому саме в цьому контексті важливо 

встановити функціональну складову діяльності особи і обсяг її службових повноважень; 

і, по-четверте, основне значення у розмежуванні реального зловживання та «квазікоруп-

ційного шахрайства» відіграє встановлення спрямованості ознак суб’єктивної сторони, 

оскільки прямий умисел та корисливий мотив такого шахрайства спрямовані виключно 

на заволодіння чужим майном і не пов’язані із реалізацією будь-яких службових повно-

важень, що має в повному обсязі усвідомлювати винна особа. 

Вважаємо, що на сьогодні в ході проведення кримінально-правової кваліфікації 

діяння, які не містять усіх необхідних ознак пасивного чи активного підкупу службової 

особи або зловживання впливом (ст. 368, 368
3
, 369, 369

2
 КК України) та мають характер 

«квазікорупційного», на практиці допускають поширену помилку щодо застосування ст. 

190 в сукупності із статтями загального зловживання (ст. 364, 364
1 

 КК України), які 

утворюють сумнівну ідеальну сукупність та можуть призвести до необґрунтованого 

притягнення до відповідальності, а також до порушення принципу заборони подвійної 

кримінальної відповідальності за один і той самий злочин (ст. 61 Конституції України, ч. 

3 ст. 2 КК України, ч.1 ст. 19 КПК України).  

Модель таких квазікорупційних дій проілюструємо на прикладі кримінального 

провадження № 42014000000000807 від 07 серпня 2014 року. Зокрема, стороною обви-

нувачення в ході досудового розслідування було встановлено, що 05 серпня 2014 року 

суддя апеляційного суду Чернігівської області «А», реалізуючи умисел, спрямований на 

заволодіння грошовими коштами «Б», шляхом обману, зловживаючи наданою йому вла-

дою всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди, 
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пообіцяв «Б» домовитись із іншим суддею «В» щодо прийняття рішення про закриття 

адміністративного провадження відносно «Б», до якого «А» не мав жодного стосунку. За 

це «А» попросив «Б» передати йому грошові кошти на загальну суму 2 000 доларів 

США для їх подальшої передачі «В». Водночас суддя «В» не був обізнаний про можли-

вий злочинний намір судді «А». 13 серпня 2014 року «Б» передав «А» зазначені грошові 

кошти в рамках досудового розслідування, а суддя «В» прийняв законне рішення, не 

знаючи про можливі злочинні дії судді «А». Під час реєстрації кримінального прова-

дження та проведенні першочергових слідчих дій сторона обвинувачення, не врахував-

ши відсутність стадій вчинення злочину в усіченому складі, кваліфікувала дії «А» за ч. 1 

ст. 14, ч. 3 ст. 368 КК України, як готування до пасивного підкупу. Проте в подальшому 

під час формулювання обвинувачення дії «А» були кваліфіковані, як сукупність: злов-

живання владою, а саме – умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди 

для самої себе, використання службовою особою влади всупереч інтересам служби, 

що завдало істотної шкоди державним інтересам та підірвало авторитет судової гілки 

влади (ч. 1 ст. 364 КК України), підбурювання на замах до надання неправомірної виго-

ди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення службовою осо-

бою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй 

влади (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України), заволодіння чужим майном шля-

хом обману (ч. 1 ст. 190 КК України). Критикуючи таку потрійну ідеальну сукупність 

злочинів, зазначимо, що, по-перше, сторона обвинувачення не довела наявність складу 

зловживання у діях «А» та не встановила необхідний зв’язок між конкретними владними 

службовими повноваженням «А», як судді, з їх використанням всупереч службі щодо 

цієї події. Інакше кажучи, «А» взагалі не використовував свої повноваження, як предста-

вник судової влади, а такі дії міг вчинити загальний суб’єкт, який створив би уяву щодо 

можливості впливу на суддю «В». По-друге, повторно зазначимо щодо відсутності ста-

дій (замаху) в усіченому і формальному складі активного підкупу. І, враховуючи обста-

вини справи та принцип суб’єктивного ставлення, слід зазначити, що у діях «А» був від-

сутній умисел щодо підбурювання до активного підкупу, а вказані дії слід розцінювати, 

як реалізацію обману, як способу вчинення «квазікорупційного шахрайства». По-третє, 

за цих обставин та процесуального доведення вини, у діях «А» вбачаються ознаки скла-

ду шахрайства. Проте вироком Вишгородського районного суду Київської області від 11 

вересня 2019 року «А» було повністю виправдано, переважно у зв’язку з виявленими 

порушеннями процесуального законодавства, які призвели до визнання недопустимими 

частини доказів.  

Отже, такі випадки сумнівної ідеальної сукупності, яких на сьогодні у практиці 

доволі багато, можуть призвести до порушення конституційних принципів кримінально-

го судочинства. З цього приводу однозначною є позиція Європейського суду з прав лю-

дини, який у рішення по справі «Ігор Тарасов проти України» від 16 вересня 2016 року 

[8] зазначив щодо неможливості притягнення до юридичної відповідальності двічі, що є 

порушенням принципу «ne bis in idem», встановленого у ст. 4 Протоколу № 7 до Конве-

нції про захист прав людини і основоположних свобод [9]. 

Висновки. Підсумовуючи наведене, слід зазначити, що склади кримінально-

протиправного використання особою службових повноважень характеризуються діян-

нями, які вчиняються виключно у формі умислу, а умисел переважно є прямим. Психіч-

не ставлення до суспільно небезпечних наслідків у різновидах зловживання з матеріаль-

ними складами може бути як у формі умислу, так і у формі необережності (змішана 

вина). Мета і мотив залежно від формулювання диспозиції є обов’язковими ознаками 

окремих проаналізованих складів злочинів. І не зважаючи на обов’язковість та факуль-

тативність об’єктивних та суб’єктивних ознак, потреба у повноті та об’єктивності вста-

новлення всіх обставин для проведення правильної кримінально-правової кваліфікації 

потребує встановлення психічного інтелектуально-вольового відношення службової 

особи до всіх без винятку ознак складу злочину – встановлення обсягу вини у кожному 

випадку.  

Також пропонуємо використовувати у теорії кримінального права концепцію 

«квазікорупційного злочину (шахрайства)», під яким розуміти склад заволодіння чужим 

майном шляхом обману чи зловживання довірою, який включає у себе всі його загальні 

характеристики, та специфікується тим, що за певних обставин набуває умовних та по-

верхневих властивостей корупційного правопорушення, хоча під час з’ясування сутніс-

них деталей та фактичних обставин таким не є. Корупційне забарвлення у цьому разі 
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надається через обман у вчиненні запропонованого або обіцяного зловживання службо-

вими повноваженнями, або сприяння такому зловживанню, що фактично не відбувається 

та не може втілитись у перспективі, та повністю перебуває у суб’єктивному усвідомлен-

ні винної особи, яка може і не бути службовою особою. А тому єдиною правильною 

кримінально-правовою кваліфікацією таких дій є – «шахрайство» (ст. 190 КК України) 

за частиною залежно від встановлених та доведених її кваліфікуючих ознак. 
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SUMMARY 

Andrieshin V.V. Signs of subjective part of offenses related to the use of authority. 

Concept of «quasi-corrupt crime». The article deals with the analyze of the characteristics of the 

subjective side of the offenses related to the use of authority, and attention is paid to their specificity. In 

particular, substantive features, forms and volume of wine, purpose orientation and determining influence 

of motives of these crimes are investigated. Criminal misuses by officials are characterized by actions that 

can be committed only intentionally, and in most cases the intent is straightforward.  Mental attitude to 

socially dangerous consequences in these crimes can be both intentional and careless. Purpose and 

motive, depending on the articles formation, are mandatory for separate crimes. In most cases, the 

purpose of these crimes is to gain wrongful advantage (bribe), and the motive is selfish. Each time for the 

correct criminal qualification we need to establish a mental attitude of official to all signs of the crime – 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_b63
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#n150
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install the volume of wine.  

Also, the author proposes to use the concept of "quasi-corrupt crime" in the theory. The author 

suggests that this is the fraud which includes all its general characteristics. Its specificity is that under 

certain circumstances it takes on conditional and superficial properties of a corruption offense. However, 

essentially it is not a corruption offense. In such case, corruptive character is provided through fraud in 

the misuse of powers or promotion of abuse, which does not actually occur and cannot be embodied in 

future. And the guilty person must be fully aware of all this.  

Attention is also paied to the problematic aspects of law enforcement practice and ways to solve 

them are suggested. Also, the author notes on the inability to prosecute twice, that becomes a violation of 

«ne bis in idem» principle, which is fixed in Article 4 of Protocol 7 of Convention for the Protection of 

Human Rights and Fundamental Freedoms. 

Keywords: subjective side of the crime, official, service crime, abuse, official authority, 

corruption, quasi-corrupt crime. 
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ПРОБЛЕМАТИКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 

ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЙ ОСІБ ТА ВІДПОВІДНИХ 

ПОСЛУГ ЩОДО МЕДИЧНОНГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІЦІЇ 

 

 
Проаналізовано законодавчу базу з питань медичного забезпечення поліцейських та чле-

нів їх сімей. Наведено три основні моделі забезпечення працівників поліції медичними послугами 

(медичного страхування, бюджетна, змішана). Зазначено, що Україна здійснює фінансування ві-

домчих закладів охорони здоров’я за рахунок бюджетних коштів та надає на безоплатній основні 

відповідні послуги. Підкреслено, що фундаментальні норми, які регулюють відповідні питання, 

містяться в Законі України «Про Національну поліцію». Проаналізовано статтю 95 цього Закону, 

наведено згідно з нею основні категорії осіб, які мають право на безкоштовне медичне забезпе-

чення в закладах охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ (поліцейські, члени їх сімей – 

діти до 18 або до 23 років у разі навчання в закладах вищої освіти, жінки/чоловіки, члени сімей 

загиблих поліцейських або зниклих безвісти поліцейських, поліцейських, що отримали інвалід-

ність на службі). Зазначено, що подібні послуги мають право отримати деякі категорії колишніх 

міліціонерів та члени їх сімей. Мова йде також про нормативно-правове забезпечення реабіліта-

ційних, санатарно-курортних лікувальних, оздоровчих а також заходів щодо відпочинку у відом-

чих медичних реабілітаційних центрах, санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах та оздоров-

чих закладах різних категорій поліцейських, членів їх сімей. Проаналізовано різноманітні 

інструкції та положення, що уточнюють категорії осіб, які претендують на медичне забезпечення, 

реабілітацію та відпочинок у відомчих закладах охорони здоров’я, умови безкоштовного відпочи-

нку тощо. Також у дослідженні наведено перелік закладів, що входять до системи відомчої охоро-

ни здоров’я.  

Ключові слова: медичне забезпечення, законодавство, Національна поліція, заклад охо-

рони здоров’я Міністерства внутрішніх справ. 

 

Постановка проблеми. У сучасних умовах відбувається активне реформування 

державних інституцій у різних сферах для підвищення ефективності державного апарату 

в цілому. Зміни відбуваються і в системі Міністерства внутрішніх справ. На зміну міліції 

прийшла новостворена Національна поліція. В Україні в питаннях кадрового забезпе-

чення виникла низка важливих проблем, одна з головних – вимивання професійних кад-

рів, а також неукомплектованість. Водночас держава намагається боротись із проявами 

корупції серед працівників органів державної влади. Одним із заходів, що може поборо-

ти негативні явища, є надання поліцейським високих стандартів соціального забезпе-
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чення. Одним із таких елементів є якраз медичне забезпечення працівників поліції, а 

також членів їх сімей. Хоча загальносвітова практика серед країн з ринковою економі-

кою вказує на те, що заробітні плати поліцейських здебільшого поступаються приватно-

му сектору, проте одним із суттєвих мотиваційних чинників служіння в правоохоронних 

органах залишається привабливий пакет соціальних послуг та пільг з боку держави. То-

му проблематика визначення особливостей медичного забезпечення поліцейських, вста-

новлення категорій громадян, які мають на це право, в сучасних умовах є актуальною 

проблемою. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Необ-

хідно зауважити, що в науковому доробку майже відсутні дослідження з відповідної 

проблематики. Адміністративно-правовими засадами медичного забезпечення органів 

внутрішніх справ займається Логвиненко Б., деякими питаннями фінансово-правового 

регулювання медичного забезпечення займається Дрозд С. 

Метою статті є аналіз чинної нормативно-правової бази, норми якої визначають 

обсяг послуг медичного забезпечення поліцейських, а також встановлюють категорії 

осіб, які мають право на відповідні послуги.  

Виклад основного матеріалу. Загальносвітовою практикою є намагання дер-

жави соціально забезпечити власних правоохоронців та членів їх сімей. Це, звісно, про-

являється в різних формах, однією з яких є медичне забезпечення поліцейських. Відпо-

відно до традицій, що склались історично, моделі побудування системи охорони 

здоров’я, правоохоронної системи, підходи до такого забезпечення відрізняються. Деякі 

держави, особливо західних ліберальних демократій, використовують модель медичного 

страхування поліцейських, інші держави передбачають бюджетне фінансування медич-

ного забезпечення, треті – практикують змішану систему [8, c. 8–12]. Україна викорис-

товує модель медичного забезпечення власних правоохоронців за рахунок державного 

бюджету й передбачає безкоштовний характер (звісно, відповідно до конституційних 

норм) у закладах охорони здоров’я при Міністерстві внутрішніх справ.  

Медичне забезпечення проявляється у різних формах й не лише для поліцейсь-

ких, що перебувають на службі на цей час. Основоположні норми, що регулюють відпо-

відні питання, містяться в Законі України «Про Національну поліцію», а точніше в ІХ 

розділі під назвою «Соціальний захист поліцейських», де в статті 95 пункту 1 поліцейсь-

ким гарантується безоплатне медичне забезпечення в закладах охорони здоров’я Мініс-

терства внутрішніх справ [2]. Необхідно звернути увагу, що згідно з нормами цієї статті 

в разі відсутності необхідних умов для здійснення повноцінного лікування у відомчих 

закладах або Міністерства охорони здоров’я передбачено можливість лікування або в 

приватних закладах України, або у закладах охорони здоров’я за кордоном. У пунктах 4–

8 визначено категорії осіб, які, крім безпосередньо поліцейських, мають право на відпо-

відні послуги з боку держави, й, звісно, їх перелік: 

– Згідно з пунктом 4 держава надає право на безкоштовне надання медичних по-

слуг у відомчих закладах охорони здоров’я членам сімей поліцейських. До такої кате-

горії належать інший з подружжя, діти до 18 або 23 років, за умови навчання у закладах 

вищої освіти (до речі, відповідно до Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 

року замість терміну «вищий навчальний заклад» необхідно використовувати «заклад 

вищої освіти», однак у Законі України «Про Національну поліцію», зокрема в статті 95, 

продовжує використовуватись термін «вищий навчальний заклад») [3]. Водночас таке 

право мають члени сімей поліцейських, що померли або загинули, або пропали безвісти, 

або отримали інвалідність під час проходження служби в поліції або в рамках міжнарод-

них миротворчих місій. Слід зауважити, що крім таких категорій осіб, відповідно до За-

кону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з 

прийняттям Закону України “Про Національну поліцію”» від 23 грудня 2015 року № 

901-VIII, а саме Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення», пункту 2 право на без-

коштовне медичне забезпечення у відомчих закладах охорони здоров’я надається грома-

дянам України, що в минулому служили в органах внутрішніх справ, були звільнені за 

станом здоров’я, за віком або внаслідок скорочення, а також члени їх сімей (на тих са-

мих умовах? що і члени сімей поліцейських) [1]. Окрім того, таке право отримують 

держслужбовці та працівники навчальних закладів, медичних або наукових установ та 

установ забезпечення МВС України або Національної поліції з числа колишніх 

працівників міліції, які станом на день опублікування Закону України «Про Національну 

поліцію» служили в органах внутрішніх справ й мали вислугу не менше ніж 5 років і 
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продовжили працювати в МВС України або поліції, а також члени їх сімей (норми по-

ширюються на відповідні категорії осіб з числа міліціонерів у відставці, яким призначе-

но пенсію на підставі Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з 

військової служби, та деяких інших осіб», а також членів їх сімей) [1]. 

– Важливим аспектом медичного забезпечення поліцейських є організація реабі-

літаційних, санатарно-курортних лікувальних, оздоровчих, а також заходів щодо відпо-

чинку у відомчих медичних реабілітаційних центрах, санаторіях, будинках відпочинку, 

пансіонатах та оздоровчих закладах. Пунктом 5 статті 95 Закону України «Про Націона-

льну поліцію» право на отримання на пільговій основі таких послуг мають поліцейські, а 

також члени їх сімей (інший з подружжя, діти 18 та 23 років), а в пункті 6 мова йде про 

співвідношення фінансування з боку держави таких послуг та тими, хто їх отримує – 

поліцейські сплачують 25 % від собівартості путівки, а члени їх сімей – 50 % [2].  

– В пункті 7 містяться норми, які визначають коло осіб, які можуть отримати 

послугу у вигляді безкоштовного санатарно-курортного лікування та оздоровлення. 

Один раз на два роки таке право надається членам сімей поліцейських, які під час про-

ходження служби в поліції загинули чи померли. 

– Крім зазначених вище категорій поліцейських, права на медичне забезпечення, 

що зазначені в пунктах 1–7 статті 95, мають і колишні поліцейські у разі звільнення вна-

слідок стану здоров’я, за віком чи скорочення штату [2]. 

До речі, необхідно зауважити, що в 2017 році вийшов новий нормативно-

правовий акт, що чітко встановлював перелік закладів, які входять до системи охорони 

здоров’я Міністерства внутрішніх справ. Для розуміння рівня можливостей надання 

поліцейським, а також іншим категоріям громадян медичних послуг з боку держави, слід 

проаналізувати таку структуру [6]. До них належать лікувально-профілактичні заклади у 

вигляді, по-перше, лікарняних закладів (госпіталі, лікарні, медична частина або мед-

пункт з’єднання, військової частини, вищого військового навчального закладу, навчаль-

но-військової частини Національної гвардії України, медично-санітарні частини, медич-

ні центри, психоневрологічні диспансери (центр психіатричної допомоги та 

професійного психофізіологічного відбору), територіальні медичні об’єднання; по-друге 

– амбулаторно-поліклінічні заклади: амбулаторії, відомчі поліклініки, пункти охорони 

здоров’я або здоровпункти, фельдшерські пункти; по-третє, це заклади санітарно-

курортні: курортні поліклініки, медичні реабілітаційні центри (до них належать лікарні 

відновного лікування), санаторії (сюди входять дитячі, однопрофільні, багатопрофільні, 

спеціалізовані). До санітарно-профілактичних закладів належить центр превентивної 

медицини. Існує система фармацевтичних (аптечних) закладів. Згідно з пунктом 4 «Пе-

реліку» до «інших закладів» належать медичні (чи військово-лікарські) комісії у складі 

закладів охорони здоров’я МВС України [6]. 

Закон України «Про Національну поліцію» в питаннях медичного забезпечення 

доповнюється затвердженою в 2016 році Інструкцією про порядок медичного обслуго-

вування в закладах охорони здоров’я МВС України [5]. В ІІ розділі «Порядок медичного 

обслуговування в закладах охорони здоров’я МВС»  Інструкції, а саме в пункті 1 надано 

перелік категорій осіб, які мають право на медичне обслуговування у відомчих закладах 

охорони здоров’я. Загалом, визначено три основі категорії осіб з числа наявних 

працівників, у відставці та членів сімей правоохоронців. 

До першої основної категорії належать: 

– згідно з пунктом 1 – державні службовці й працівники апарату Міністерства 

внутрішніх справ або територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства, 

усіх підприємств, закладів чи установ, які належать до сфери управління МВС; 

– у пункті 2 є перелік різноманітних категорій осіб з числа представників 

Національної гвардії України; 

– у  пункті 3 мова йде про поліцейських, а також державних службовців та 

працівників центрального органу управління поліцією, міжрегіональних і територіаль-

них органів поліції, установ науково-дослідного характеру, забезпечення, підприємств, 

установ та організацій, що належать до сфери управління Національної поліції; 

– держслужбовці та працівники апарату міграційної служби (пункт 4); 

– пунктом 5 передбачено надання медичних послуг поліцейським, нацгвар-

дійцям та деяким іншим особам, у разі відрядження до будівель центральних органів 

влади України, органів влади АР Крим, інших органів державної влади, місцевого са-

моврядування на час виконання повноважень на постійній основі із залишенням на 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2262-12
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службі; 

– необхідно зауважити, що особи, які ще тільки навчаються у закладах вищої 

освіти зі специфічними умовами навчання, або відомчими закладами МВС, згідно з 

пунктом 6, на період навчання на денній формі за держзамовленням також користуються 

правом лікування у відомчих закладах охорони здоров’я. Як відомо, особи, що вперше 

були прийняті на службу до поліції, повинні пройти первинну професійну підготовку 

(до моменту проходження вони не мають права приступати до виконання обов’язків), та 

поліцейські, які здійснюють навчання відповідно до первинної професійної підготовки, а 

також здобувають післядипломну освіту за місцем розташування закладу вищої освіти, 

теж на період навчання мають право на медичне обслуговування (абзац 2 пункт 6) [5]. 

До наступної чималої групи осіб згідно з пунктом 7 Інструкції належать різні 

категорії громадян з числа колишніх працівників, а саме: 

– колишні поліцейські або особи рядового та керівного складу органів МВС, 

що звільнені за станом здоров’я, за віком, внаслідок скорочення; 

– колишні працівники міліції, звільнені за віком, хворобою чи вислугою років;  

– колишні міліціонери, які на день опублікування ЗУ «Про Національну 

поліцію» проходили службу в органах внутрішніх справ та мають вислугу років не мен-

ше ніж 5 років і продовжили роботу, а також особи, на яких поширюється дія Законів 

України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, 

ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус і соціальний захист гро-

мадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про основні засади 

соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», якщо 

вони перебувають на медичному обслуговуванні у відомчій медичній установі, у разі 

звільнення зі служби, військової служби чи займаної посади [5]. 

У пункті 8 визначається перелік членів сім’ї певних категорій поліцейських, які 

мають право на медичне забезпечення у відомчих закладах. Загалом тут зазначаються ті 

самі положення, що визначені в ЗУ «Про Національну поліцію», тобто члени сімей ко-

лишніх поліцейських, осіб рядового і керівного складу МВС; міліціонерів у відставці; 

відряджених до органів державної влади чи місцевого самоврядування поліцейських; 

загиблих, померлих, зниклих безвісти, поліцейських, що отримали інвалідність, чи осіб 

рядового й керівного складу органів внутрішніх справ [5]. 

Ще в 2003 році була затверджена Інструкція про організацію медичної ре-

абілітації та санаторно-курортного лікування в Міністерстві внутрішніх справ України 

[4], у якій визначені норми про порядок, направлення на медичну реабілітацію та сана-

торно-курортне лікування, а також в пункті 2, підпункті 1 зазначається, кому належить 

право на безкоштовну медичну реабілітацію за рішенням лікарсько-консультативної 

комісії або військово-лікарської комісії. Такими категоріями є особи рядового та керів-

ного складу органів внутрішніх справ, працівників органів внутрішніх справ, нацгвар-

дійців, які захищали українську незалежність, її суверенітет і територіальну цілісність, 

брали безпосередню участь в антитерористичній операції або в забезпеченні її прове-

дення, безпосередньо перебуваючи в зоні АТО, незалежно від встановлення їм ін-

валідності. Також безкоштовно реабілітацію проходять службовці органів внутрішніх 

справ після стаціонарного, а також амбулаторного лікування в разі потреби та  як продо-

вження лікування [4]. Підпунктом 2  пункту 2 Інструкції встановлюється перелік кате-

горій осіб, що мають право на санатарно-курортне лікування – керівний та рядовий 

склад органів внутрішніх справ і члени їх сімей, працівники органів внутрішніх справ із 

сім’ями, а також звільнені зі служби. У 2015 році згідно з  наказом Міністерства внутрі-

шніх справ від 14 грудня 2015 року № 1568 «Порядок пільгового реабілітаційного, сана-

торно-курортного лікування, оздоровлення та відпочинку в медичних реабілітаційних 

центрах, санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах та оздоровчих закладах Мініс-

терства внутрішніх справ України поліцейських, деяких інших категорій осіб та членів 

їх сімей», у І розділі пункту 2 визначено термінологію щодо медичної реабілітації та 

відповідних заходів: «медична реабілітація – система лікувальних заходів, які спрямова-

ні на відновлення порушених чи втрачених функцій організму особи, виявлення та акти-

візацію компенсаторних можливостей організму і здійснюються з метою забезпечення 

повернення особи до нормальної життєдіяльності, профілактики ускладнень і рецидивів 

захворювання; реабілітаційні заходи (лікування) – комплекс заходів щодо здійснення 

медичної реабілітації в закладах охорони здоров’я МВС» [7]. 
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В підпункті 2  пункту 3 розділу І Порядку доповнено перелік категорій грома-

дян, що мають право на безкоштовне санітарно-курортне лікування, відпочинок та оздо-

ровлення. Окрім членів сімей загиблих, померлих під час служби поліцейських, раз на 

два роки безкоштовно мають таке право інший з подружжя (якщо не одружився чи од-

ружилась знову), діти до 18 або 23 років, діти з інвалідністю з дитинства загиблих під 

час виконання службових обов’язків осіб керівного чи рядового складу органів 

внутрішніх справ. Водночас на пільговій основі дозволяється один раз на рік проходити 

зазначену процедуру колишнім поліцейським, звільненим (перелік причин вже зазначе-

ний вище), членам їх сімей, а також колишнім рядовим та керівного складу особам зі 

складу органів внутрішніх справ (звільнених за тими самими причинами), яким призна-

чено пенсію й, відповідно, членам їх сімей [7]. 

Висновки. Отже, після значущих реформаторських змін у системі Міністерства 

внутрішніх справ, в тому числі появи Національної поліції, нормативно-правова база, що 

врегульовує питання медичного забезпечення правоохоронців та членів їх сімей у відо-

мчих закладах охорони здоров’я при Міністерстві внутрішніх справ також зазнала змін . 

Держава забезпечує надання медичних послуг не тільки поліцейським та членам їх 

сімей, що перебували на службі або служили раніше, але й співробітникам колишньої 

міліції та членам їх сімей, особам, що навчаються у відомчих закладах вищої освіти зі 

специфічними умовами навчання (на денній формі за державним замовленням). Водно-

час на пільгових основах держава забезпечує питання реабілітаційного, санаторно-

курортного лікування, оздоровлення та відпочинку в медичних реабілітаційних центрах, 

санаторіях тощо й передбачає таку послугу безкоштовно для членів сімей померлих під 

час служби правоохоронців. Можна констатувати, що наявна нормативно-правова база 

має досить-таки чіткий та чималий перелік різних категорій громадян, що мають право 

на медичне забезпечення у відомчих при МВС України закладах охорони здоров’я, хоча 

в деяких випадках у нормах наявні певні правові неузгодженості. 
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SUMMARY 

Andrush L. V. Problematics of regulatory definition of categories of persons and relevant 

services for medical support of police. The article analyzes the legal framework for the health care of 

police officers and their families. Three main models of providing police officers with health services 

(health insurance, budgetary, mixed) are outlined, and it is noted that Ukraine finances departmental 

health care institutions at the expense of budgetary funds and provides basic services that are free of 

charge. It is emphasized that the fundamental rules governing the relevant issues are contained in the Law 

of Ukraine “On the National Police”. Article 95 of this Law is analyzed, according to it the main 

categories of persons who are entitled to free medical care in the health care institutions of the Ministry of 

Internal Affairs (police officers, their families - children 18 or 23 years of age in the study in higher 

education institutions, husband or wife) main forms, family members of the dead or missing police 

officers, police officers with disabilities in service).  

It is stated that such services are eligible for some categories of former police officers and their 

families. It is also about the legal provision of rehabilitation, sanitary and health resorts, wellness as well 

as recreation measures in departmental medical rehabilitation centers, sanatoriums, rest homes, boarding 

houses and health institutions of different categories of police officers, their families. Various instructions 

and regulations are being analyzed to clarify the categories of persons applying for medical care, 

rehabilitation and recreation in departmental health care facilities, conditions for free rest, etc. The study 

also reveals a list of institutions that are part of the departmental health care system. 

Keywords: health care, legislation, National police, health care institutions of Ministry of 

internal affairs. 
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СУБ'ЄКТ ПРОТИПРАВНОГО ВПЛИВУ  

НА РЕЗУЛЬТАТИ ОФІЦІЙНИХ 

 СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ 

 
 

Вперше запропоновано передбачити заходи кримінально-правового характеру до юридич-

них осіб, як відповідальність за протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань. 

За результатами дослідження встановлено, що суб’єктом злочину передбаченого ч. 1 та ч. 

2 ст. 369-3 КК України може бути загальний суб’єкт: фізична осудна особа, якій на момент вчи-

нення злочину виповнилося шістнадцять років, а передбаченого ч. 3 ст. 369-3 КК України – спеці-

альний суб’єкт, а саме: спортсмен; особа допоміжного спортивного персоналу; посадова особа у 

сфері спорту.  

З метою забезпечення єдності термінології запропоновано виключити слово «безпосере-

дньо» із ч. 2 ст. 6 Закону України «Про запобігання впливу корупційних правопорушень на ре-

зультати офіційних спортивних змагань». У примітці ст. 369-3 КК України, слово «суб’єктом» 

замінити на «суб’єктами», або відокремити ч. 3 ст. 369-3 у окрему статтю, з метою мінімізації плу-

танини. 

У зв’язку з тим, що протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань 

може вчинятися юридичними особами, запропоновано додати ст. 369-3 КК України до переліку 

статей за які згідно ст. 96-3 КК України можуть застосовуватися заходи кримінально-правового 

характеру. 

Ключові слова: суб’єкт, спортивні змагання, протиправний вплив, криміналь-

на відповідальність, юридична особа. 

 

Постановка проблеми. Одним із важливих факторів забезпечення якісного 

кримінально-правового забезпечення розслідування злочинів є можливість доступу до 

ресурсів глобальної мережі Internet. За кількістю інформації та ступеню її оновлення в 

мережі Internet загалом характеризують як перспективне джерело інформації [1, с. 179]. 

Засоби масової інформації (далі – ЗМІ) в мережі Internet є перспективним джерелом ін-

формації під час виявлення злочинів у сфері фізичної культури і спорту. Аналіз публіка-

цій ЗМІ дає можливість ефективно використовувати наявні оперативно-розшукові мож-

ливості [2, с. 132]. Так, переконані в необхідності дослідити наявні в мережі Internet 

повідомлення про вчинення злочинів, які передбачують протиправний вплив на резуль-

тати офіційних спортивних змагань. 

У травні 2018 року колишній заступник голови Національної поліції України 

Ігор Купранець прокоментував роботу п’яти груп, які заробляли ставками на спорт, так 

званий тоталізатор. Зазначені особи вступали у змову із гравцями, тренерами або суддя-

ми та домовлялися щодо результатів договірних матчів. Під час проведення матчів, на-

давалися заздалегідь обумовлені сигнали. В цей момент співучасники через зареєстрова-

ні на підставних осіб акаунтах робили ставки переважно в азіатських букмекерських 

конторах. Так, за одну гру, вони заробляли від 10 до 100 тисяч доларів [3]. 

У 2019 році очільник Комітету етики та чесної гри Франческо Баранка розповів, 

як професійний футбольний клуб «Суми» заробляли на договірних матчах. «Суми» за-

ймалися двома видами діянь: підкуп арбітрів або суперника, або ж ставки на свою пере-

могу. У іншому випадку, коли вони не платили арбітрам і поступалися, то грали проти 

себе на букмекерські контори. Звісно, що «Суми» отримували грошові кошти і на своїх 

поразках, і на своїх перемогах. В результаті чого за найбільш скромними підрахунками, 

сума їх заробітку доходить до 10 млн. євро [4]. 

                                                           

© Анісімов Д. О., 2020 

    ORCID https://orcid.org/0000-0003-2893-8343 

    k_sfp@dduvs.in.ua 



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 1 

234 ISSN 2078-3566 

Однак, незважаючи на резонансні повідомлення у ЗМІ стосовно корупційних 

проявів у сфері спорту, незважаючи, що кримінальну відповідальність за протиправний 

вплив на результати офіційних спортивних змагань передбачено в далекому 2015 році, 

відомості про засуджених осіб у Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутні. 

Аналіз публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми.  
Проблеми кримінальної відповідальності за протиправний вплив на результати 

офіційних спортивних змагань відображаються у роботах О.Ф. Бантишева, О.С. Бонда-

ренко, Ю.В. Городецького, А.О. Данилевського, К.П. Задоя, О.В. Кришевича, А.В. Сав-

ченко, В.В. Сокуренко, А.Б. Старка, Н.М. Ярмиш та інших. Однак, не зважаючи на кіль-

кість науковців які розглядали кримінальну відповідальність за протиправний вплив на 

результати офіційних спортивних змагань питання суб’єкта в працях останніх відобра-

жалося фрагментарністю, і не ставало самостійним предметом наукового дослідженні. 

Саме тому, мета статті полягає у дослідженні суб’єкту протиправного впливу на ре-

зультати офіційних спортивних змагань. 

Виклад основного матеріалу. Суб’єкт злочину наряду як об’єкт, об’єктивна 

сторона та суб’єктивна сторона є обов’язковим елементом складу злочину. Відсутність 

суб’єкта як елемента складу злочину виключає злочин взагалі. 

Слово суб'єкт від латинської мови subjectus. Згідно філософської науки, під цим 

поняттям розуміється людина, котра досліджує, осягає всесвіт. Згідно історичних згадок 

кримінального законодавства суб'єкт злочину визнавався, як речі та тварин. Так, в 

Швейцарії у 1474 році до покарання у вигляді смертної кари було засуджено півня, зви-

нуваченого у знесенні яйця. У 1593 році в Росії було засуджено церковний дзвін, який 

дзвонив під час повстання в м. Угличі. Дзвін був покараний нагаями і засланий до Сибі-

ру. У Франції в 1710 році відомий процес над мишами та пацюками. Вони були звинува-

чені у пошкодженні посіву на полях [5, с. 212]. 

З розвитком суспільства питання суб’єкта злочину проходило певну еволюцію. 

Починаючи від тварин та недуховних предметів і закінчуючи людиною, як фізичною 

особою. Але наразі все одно проводяться дослідження суб’єкту, і пропонуються нові 

підходи до його розуміння. 

Відповідно до Кримінального кодексу України (далі – КК України), а саме ч. 1 

ст. 18 передбачено, що суб’єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у 

віці, з якого відповідно до КК України може наставати кримінальна відповідальність. 

Після огляду поняття суб’єкту яке пропонує кримінальне законодавство, виокремимо 

наступні ознаки суб’єкта: фізична особа, осудність та вік. 

Осудність визначається у ч. 1 ст. 19 КК України. Так, осудною визнається особа, 

яка під час вчинення злочину могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати 

ними. 

Загальноприйнято, що тільки осудна людина може скоїти злочин, і відповідати 

за його вчинення. Злочин є актом поведінки тільки свідомої людини [6, с. 154]. 

Вік особи визначено у ч. 1 ст. 22 КК України так «кримінальній відповідальності 

підлягають особи, яким на момент вчинення злочину виповнилося шістнадцять років». 

Даний вік вважається «загальним». У ч. 2 ст. 22 КК України встановлюється «знижений» 

вік кримінальної відповідальності «чотирнадцять років» за окремі передбачені законо-

давством злочини. Виокремимо також «підвищений» вік кримінальної відповідальності. 

Для прикладу, з вісімнадцяти років кримінальна відповідальність настає за злочини які 

можуть вчинити тільки військовослужбовці, з двадцяти п’яти років за злочини які мо-

жуть вчинити тільки судді. 

Кримінальне законодавство також передбачує поняття спеціального суб’єкта 

злочину. У ч. 2 ст. 18 КК України визначається, що спеціальним суб’єктом злочину є 

фізична осудна особа, яка вчинила у віці, з якого може наставати кримінальна відповіда-

льність, злочин, суб’єктом якого може бути лише певна особа. 

Поряд із традиційним визначенням суб’єкта злочину наразі набирає поширенос-

ті поняття суб’єкт злочину, як юридичної особи. 

На думку П.Л. Фріса, в часи розвинення та укорінення у державі окремих видів 

злочинності, питання законодавчого визначення суб’єктом злочинної діяльності юриди-

чної особи набуває своєї актуальності [7, с. 201-202]. 

Прихильники кримінальної відповідальності юридичних осіб звертають увагу на 

практику окремих держав, в законодавстві яких вже давно розроблена і ефективно впро-

ваджена система норм щодо кримінальної відповідальності юридичних осіб. Слушною 
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видається позиція В.О. Навроцького, який оцінюючи міркування, що наводять як прихи-

льники, так і противники встановлення кримінальної відповідальності юридичних осіб, 

зазначає, що всі вони заслуговують на увагу і жодне із них не можна категорично відки-

нути – їх сукупності врешті-решт рівнозначні. Звідси випливає, що цю проблему не мо-

жна вирішити в юридичній площині, вона потребує вольового політичного вирішення [8, 

с. 507]. 

Наразі у міжнародному кримінальному праві є наступна практика сприйняття 

юридичної особи, як суб’єкта злочину: визнання, заперечення та заходи кримінально-

правового характеру (квазікримінальна відповідальність). 

Україна обрала шляхом застосування квазікримінальної відповідальності юри-

дичних осіб. Початком впровадження даного інституту справедливо вважають прийнят-

тя 23 травня 2013 року Закону України № 314-VII. Зосередимо увагу, що відповідаль-

ність кримінально-правового характеру юридичних осіб не виключає кримінальну 

відповідальність фізичних осіб. 

Судом до юридичних осіб можуть застосовуватися: штраф, конфіскація майна 

та ліквідація (ч. 1 ст. 96-6 КК України). 

Юридична особа може нести квазікримінальну відповідальність тільки за злочи-

ни, які прямо передбачені кримінальним законодавством. Серед злочинів, котрі найближче 

підходять до предмету нашого дослідження, можемо виділити ст. 368-3 КК України, як 

відповідальність за підкуп службових осіб спортивних організацій та ст. 369 КК України, 

за підкуп службових осіб спортивних організацій державної форми власності. 

Протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань не входить до 

переліку статей за які згідно ч. 1 ст. 96-3
 
КК України може нести відповідальність юри-

дична особа. Позиція законодавця для нас не зрозуміла, бо наряду із ст. 368-3 та ст. 369 

КК України юридична особа може вчиняти і діяння передбачені ст. 369-3
 
КК України з 

метою отримання неправомірної вигоди. 

Розглядаючи безпосередньо досліджувану нами статтю, бачимо, що згідно при-

мітки суб’єктом правопорушень цієї статті є особи, зазначені в ч. 2 ст. 17 Закону Украї-

ни «Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спор-

тивних змагань» (далі – Закон). Однак зазначена стаття робить посилання на ч. 3 ст. 6 

Закону. Навіщо законодавець застосував подвійне посилання не зрозуміло. Згідно ч. 3 ст. 

6 Закону суб’єктами протиправного впливу на результати офіційних спортивних змагань 

є: спортсмени, особи допоміжного спортивного персоналу та посадові особи у сфері 

спорту. 

У питанні визначення суб’єкту наразі вбачається не витриманість термінології. 

Так, у ч. 3 ст. 6 Закону та низці інших статей йдеться про осіб допоміжного персоналу, 

«які беруть участь у спортивному змаганні», а в ч. 2 ст. 6 Закону відповідні особи назва-

но такими, які беруть участь у спортивному змаганні «безпосередньо». Н.М. Ярмиш за-

значає що це навряд чи різні особи. Звісно, «допоміжний персонал» тому і є допоміж-

ним, що лише допомагає в проведенні змагань, а не бере в них «безпосередню участь» 

[9, с. 197]. Наразі вбачається стилістична помилка у викладенні ч. 2 ст. 6 Закону. З ме-

тою єдності термінології існує необхідність якомога швидкого її виправлення. 

Продовжуючи, суб’єктами злочину передбаченого ч. 1 та ч. 2 ст. 369-3 КК Укра-

їни можуть бути загальні суб’єкти, а передбаченого ч. 3 ст. 369-3 КК України – спеціа-

льні суб’єкти, а саме: спортсмени, особи допоміжного спортивного персоналу, посадові 

особи у сфері спорту. Різні суб’єкти кримінальної відповідальності у зв’язку з тим, що у 

даній статті передбачено два відносно відокремлені злочини. 

Можемо погодитись також із Ю.В. Гродецьким, що неточною є вказівка на 

суб’єкта, що вживається в однині. Як було відмічено вище, у ст. 369-3 КК України пе-

редбачається кримінальна відповідальність за окремі злочинні діяння, адже вони окремо 

мають свої особливості, відмінність вбачається зокрема не тільки в ознаках, а й у харак-

теристиці суб’єктів, і означає, що коло суб’єктів даний злочинів не має бути обмежена 

вказівкою на одну особу, необхідно вести річ про декількох осіб [10, с. 270]. Так, пропо-

нуємо внесення змін до примітки ст. 369-3
 
КК України, де слово «суб’єктом» замінити 

на «суб’єктами», або відокремити ч. 3 ст. 369-3 у окрему статтю, що могло б вкрай зме-

ншити плутанину. 

Висновки. За результатами нашого дослідження встановлено, що суб’єктом 

злочину передбаченого ч. 1 та ч. 2 ст. 369-3 КК України може бути загальний суб’єкт: 

фізична осудна особа, якій на момент вчинення злочину виповнилося шістнадцять років, 
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а передбаченого ч. 3 ст. 369-3 КК України – спеціальний суб’єкт, а саме: спортсмен – 

фізична особа, яка систематично займається певним видом (видами) спорту, визнаним в 

Україні, та бере участь у спортивних заходах; особа допоміжного спортивного персона-

лу – будь-який тренер, наставник, менеджер, агент, працівник команди, офіційна особа 

команди, медичний та інший персонал, що обслуговує або лікує спортсменів, які беруть 

участь або готуються до спортивних змагань; посадова особа у сфері спорту – власник, 

акціонер, керівник чи працівник юридичної особи, яка організовує і сприяє спортивним 

змаганням, а також особи, уповноважені на проведення офіційного спортивного змаган-

ня, керівники і працівники міжнародної спортивної організації, інших компетентних 

спортивних організацій, що визнають змагання. 

Для досягнення єдності термінології вбачається необхідність виключити слово 

«безпосередньо» із ч. 2 ст. 6 Закону. У примітці ст. 369-3 КК України, слово «суб’єктом» 

замінити на «суб’єктами», або відокремити ч. 3 ст. 369-3 у окрему статтю, що могло б 

вкрай зменшити плутанину. 

У зв’язку з тим, що протиправний вплив на результати офіційних спортивних 

змагань може вчинятися юридичними особами, нами пропонується додати ст. 369-3 КК 

України до переліку статей за які згідно п. 1 ч. 1 ст. 96-3 КК України можуть застосову-

ватися заходи кримінально-правового характеру. 

В подальшому нами вбачається перспективним дослідження суб’єктивної сто-

рони протиправного впливу на результати офіційних спортивних змагань, адже 

суб’єктивна сторона характеризує саме суб’єкта злочину, що є логічним продовженням 

нашого дослідження. 
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SUMMARY 
Anisimov D. O. Actor of illegal influence on results of official sports competitions. In the 

article based on the analysis of the Criminal Code of Ukraine, the Law of Ukraine "On Prevention of the 

Impact of Corruption Offenses on the Results of Official Sports Competitions" No. 743-VIII of 

November 03, 2015, the Law of Ukraine "On Amendments to Some Legislative Acts of Ukraine on the 

Implementation of the Liberalization Action Plan European Union Visa Regime for Ukraine concerning 

Liability of Legal Entities »No 314-VII of May 23, 2013, the subject of illegal influence on the results of 

official sports competitions was conducted. 

Publications in the media are a promising source of information in the detection of crimes in the 

field of physical culture and sports. The article investigated some of the available crime reports on the 

Internet, which suggest that the results of official sports events will be unlawfully affected. 

For the first time, the article proposes to provide for criminal-law measures against legal entities 

as the responsibility for unlawful influence on the results of official sports competitions. 

According to the results of the study, it is established that the subject of the crime under Part 1 

and Part 2 of Art. 369-3 of the Criminal Code of Ukraine may be a general actor: a natural convicted 

person who, at the time of committing the crime, was sixteen years of age, and under Part 3 of Art. 369-3 

of the Criminal Code of Ukraine – a special actor, namely: athlete - an individual who systematically 

engages in a certain type (s) of sport recognized in Ukraine and participates in sports events; Personnel of 

auxiliary sports personnel - any coach, mentor, manager, agent, team worker, team official, medical and 

other personnel who serve or treat athletes who participate or prepare for sports competitions; sports 

official - owner, shareholder, manager or employee of a legal entity that organizes and facilitates sports 

competitions, as well as persons authorized to hold official sports events, executives and employees of an 

international sports organization, other competent sports organizations that recognize the competition. 

In order to ensure the unity of terminology, it is proposed to exclude the word "directly" from 

Part 2 of Art. 6 of the Law of Ukraine “On Preventing the Impact of Corruption Offenses on the Results 

of Official Sports Competitions”. In a note to Art. 369-3 of the Criminal Code of Ukraine, replace the 

word "subject" with "subjects", or separate part 3 of Art. 369-3 in a separate article to minimize 

confusion. 

Due to the fact that the legal influence on the results of official sports competitions can be made 

by legal entities, it is proposed to add Art. 369-3 of the Criminal Code of Ukraine to the list of articles for 

which according to Art. 96-3 of the Criminal Code of Ukraine may apply measures of a criminal nature. 

Keywords: actor, sports, unlawful influence, criminal liability, legal entity. 
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ОБСТАНОВКА ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ ЯК ЕЛЕМЕНТ  

КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУТЕНЕРСТВА,  

ВЧИНЕНОГО ОРГАНІЗОВАНОЮ ГРУПОЮ  
 

Висвітлено деякі аспекти розслідування сутенерства, вчиненого організованою групою. 

Акцентовано увагу на ролі і місці обстановки вчинення зазначених кримінально-караних діянь у 

системі елементів їх криміналістичної характеристики. 

Автор наголошує на тому, що обстановка вчинення злочину – це широке поняття, що 

включає ряд елементів, які характеризують середовище, в якому вчинюється суспільно-небезпечне 

діяння. Поміж них обов’язково необхідно виділяти час, місце і умови вчинення злочину, що мають 

значення для його повного дослідження. Місце вчинення злочину слід досліджувати з різних бо-

ків. Зокрема, з однієї сторони, як географічне поширення досліджуваного кримінально караного 

посягання, з іншої – конкретне місце його вчинення. Місце вчинення сутенерства є частиною по-

дії. Воно містить великий об'єм відомостей щодо способу скоєння кримінального правопорушен-

ня, певних даних про особу злочинця. 

Ключові слова: організована група, проституція, сутенерство, слідча (розшукова) дія, 

криміналістична характеристика, обстановка вчинення злочину. 

 

Постановка проблеми. Криміналістична характеристика будь-якого криміна-

льного правопорушення складається з ряду елементів. Усі вони мають певні кореляційні 

зв’язки один між одним. У той же час, суспільно-небезпечні діяння вчиняються завжди 

за певних умов часу та простору. Тому обов’язковим елементом вказаної категорії буде 

обстановка вчинення злочину. Дослідження зазначеного елементу надасть змогу побу-

дувати дієву криміналістичну характеристику, адже сукупність умов надасть змогу 

створити більш сталі кореляційні зв’язки між усіма іншими її складовими. Тому ство-

рення функціональної методики розслідування сутенерства, вчиненого групою осіб, ви-

магає дослідження цього питання. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Дослі-

дженням обстановки вчинення злочину займалися такі відомі науковці, як В. П. Бахін, 

Р. С. Бєлкін, В. К. Весельський, А. В. Дулов, А. В. Іщенко, О. Н. Колесніченко, 

В. О. Коновалова, В. С. Кузьмічов, Є. Д. Лук’янчиков, М. І. Порубов, М. В. Салтевський, 

Р. Л. Степанюк, К. О. Чаплинський, Л. Д. Удалова, В. Ю. Шепітько, М. П. Яблоков та 

інші. Та в їх працях не розглядалися обстановка вчинення як елемент криміналістичної 

характеристики сутенерства, вчиненого організованою групою. 

Метою даної статті є дослідження обстановки вчинення сутенерства, вчиненого 

організованою групою. 

Виклад основного матеріалу. Слід зазначити, що О. В. Сіренко наголошувала 

на тому, що обстановку вчинення злочину більшість вчених розуміють як сукупність 

різного роду об’єктів, що взаємодіють між собою, об'єктів, явищ та процесів, що харак-

теризують умови місця і часу, речові, природно-кліматичні, виробничо-побутові та інші 

умови навколишнього середовища, особливості поведінки непрямих учасників проти-

правної поведінки, психологічні зв'язки між ними та інші обставини об'єктивної реаль-

ності, що склалися (незалежно або по волі учасників) у момент злочину, які впливають 

на спосіб і механізм його вчинення, що проявляються у різного роду слідах, що дають 

змогу будувати висновки про особливості цієї системи та змісту злочину [19]. У свою 

чергу, В. І. Куликов визначив її як обмежену просторово-часовими рамками конкретної 

події злочинну систему, що включає в себе матеріальні (природні та техногенні) та соці-

ально-психологічні елементи, що оточують злочинця, та навмисно обраної, пристосова-
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ного для них середовища, в якому вчиняється злочинне діяння, і який впливає на форму-

вання усіх його структурних елементів, що детермінує характер поведінки співучасників 

злочину, а також обумовлюючу методику розслідування [11, с. 45]. Аналізуючи наведені 

твердження, слід вказати те, що в них наголошується на певному детермінізмі понять. 

Тобто вказується на важливість окремих складових обстановки вчинення злочину. 

З іншого боку, І. М. Букаєва визначила досліджувану категорію як форму взає-

мозв’язку фізичного та соціального середовищ у реалізації механізму злочинів, що фор-

мує об’єктивні закономірності їх функціонування, розвиток злочинних намірів або від-

мови від злочинів і є системою протиправної поведінки, за закономірностями якої на 

основі комплексу слідів створюється ретроспективна модель злочинів у процесі її розс-

лідування, виявляються внутрішні зв’язки, умови та причини злочинів, обумовлюються 

прийоми застосування криміналістичної техніки, тактики й методики розслідування [4, 

с. 47]. У той же час, найбільш стислим та ємним визначенням досліджуваного поняття 

відзначився М. Х. Валеєв, який висловив думку щодо існування наступних складових 

обстановки вчинення злочину: місце, час, об’єкт, предмет вчинення посягання, склад 

співучасників та характер їх взаємовідносин з потерпілим і іншими особами, а також 

матеріальні елементи оточуючого середовища [5, с. 21]. 

Доречною також є позиція, згідно якої обстановка на місці злочину є частиною 

обстановки злочину, яка, крім матеріальної обстановки, включає поведінку учасників 

події, психологічні стосунки між ними та ін.[2, с. 139-140]. А вже О. О. Астахова на ос-

нові проведеного дослідження зробила висновок, що для фахівця-криміналіста зазначена 

наукова категорія є важливим джерелом, яке важко відтворити з метою отримання 

об’єктивної первинної інформації про подію злочину та особу злочинця, яка його вчини-

ла. Для кримінолога – вона є вихідним матеріалом для розробки і запровадження 

профілактичних заходів та запобігання злочинам. Для особи, яка застосовує закон, пред-

ставляє інтерес: з позиції загальної теорії складу злочину; в індивідуалізації суспільно 

небезпечного діяння; у розмежуванні злочину від іншого аналогічного правопорушення; 

у розмежуванні суміжних злочинів; для з’ясування умов кримінальної відповідальності; 

з позиції необхідності характеризувати самі (конкретні) зовнішні ознаки суспільно не-

безпечного діяння; з позиції характеристики умов вчинення суспільно небезпечного 

діяння (тобто в яких умовах відбувається суспільно небезпечне діяння) [1, с. 90]. 

Говорячи про конкретні складові цієї категорії, нам здається найбільш прийнят-

ним наступне твердження: обстановка вчинення злочину поєднує такі елементи, як: 

місце вчинення злочину; час вчинення злочину; людину; матеріальні предмети; природ-

но-кліматичні і деякі інші фактори [6, с. 13]. У розрізі дослідження сутенерства 

М. В. Куратченко вказував на те, що обстановка вчинення злочину – це широке поняття, 

що включає ряд елементів, які характеризують середовище, в якому вчинюється сус-

пільно-небезпечне діяння. Поміж них обов’язково необхідно виділяти час, місце і умови 

вчинення злочину, що мають значення для його повного дослідження. На думку автора, 

їх послідовний розгляд у розрізі вивчення сутенерства та втягнення особи в заняття про-

ституцією, допоможе в комплексній побудові його криміналістичної характеристики. 

Місце вчинення злочину слід досліджувати з різних боків. Зокрема, з однієї сторони, як 

географічне поширення досліджуваного кримінально караного посягання, з іншої – кон-

кретне місце його вчинення. Місце вчинення сутенерства та втягнення особи в заняття 

проституцією є частиною події. Воно містить великий об'єм відомостей щодо способу 

скоєння кримінального правопорушення, певних даних про особу злочинця [13, с. 238]. 

Тобто будемо вести мову про окремі її складові. Говорячи про місце учинення 

сутенерства організованою групою, зазначимо наступне. Так, деякі науковці при дослі-

дженні злочинів проти моральності визначали наступні місця їх вчинення: 

1) розважальні заклади – 16 % (з них: нічні клуби – 10 %, кафе – 1 %, бари – 2 %, ресто-

рани – 3 %); 2) спортивно-оздоровчі комплекси – 36 % (з них: сауни – 22 %, масажні ка-

бінети – 3 %, салони краси – 2 %, фітнес-клуби – 3 %, оздоровчі центри – 6 %); 3) місця 

відпочинку і проведення вільного часу – 28 % (з них: бази відпочинку – 4 %, готелі – 

9 %, «зйомні» квартири – 15 %), у тому числі й закордоном; 4) місця проживання «замо-

вника» – 4 % (з них: квартири – 2 %, будинки – 1 %, дачні кооперативи – 1 %); 

5) транспортні засоби – 9 % (з них: легкові (6 %) або вантажні (3 %) автомобілі); 

6) відкрита місцевість – 4 % (з них: парки – 1 %, сквери – 1 %, лісосмуги – 2 %); 

7) підсобні приміщення – 3 % (з них: фотостудії – 1 %, гаражі – 1 %, інше – 1 %) 

[3, с. 259]. 
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Інші, у свою чергу, визначали такі як: місця проживання (з них: приватні будинки 

– 12 %, квартири – 13 %, дачні кооперативи – 8 %) – 32 %; місця роботи – 7 %; відкрита 

місцевість (з них: вулиці – 1 %, парки – 1 %, шосе – 9 %) – 11 %; транспортні засоби (з 

них: легкові – 4 % або вантажні автомобілі – 17 %) – 21 %; місця проведення дозвілля й 

відпочинку (з них: розважальні заклади – 3 %, бази відпочинку – 4 %, готелі – 8 %, бари 

– 1 %, ресторани – 3 %) – 19 %; спортивно-оздоровчі комплекси (з них: оздоровчі центри 

– 1 %, сауни – 7 %, масажні кабінети – 2 %) – 10 % [14, с. 58]. 

З приводу втягнення неповнолітнього в заняття проституцією В. О. Лазарєв ви-

значає такі можливі місця вчинення досліджуваного правопорушення: 1) розважальні 

заклади – 29 % (з них: нічні клуби – 22 %, кафе – 2 %, бари – 1 %, ресторани – 4 %); 

2) місця проведення вільного часу – 42 % (з них: бази відпочинку – 23 %, готелі – 6 %, 

«зйомні» квартири – 13 %); 3) місця проживання «замовника» – 8 % (з них: квартири – 

3 %, будинки – 4 %, дачні кооперативи – 1 %); 4) відкрита місцевість – 14 % (з них: пар-

ки – 4 %, сквери – 1 %, лісосмуги – 9 %); 5) підсобні приміщення – 7 % (з них: фотосту-

дії – 3 %, масажні салони – 3 %, інше – 1 %) [15, с. 227]. 

На основі дослідження матеріалів кримінальних проваджень нами було визна-

чено наступні місця вчинення сутенерства організованою групою: 

1) заклади відпочинку – 21 % (з них: нічні клуби – 14 %, кафе – 2 %, бари – 3 %, 

ресторани – 2 %); 

2) заклади проведення вихідних чи відпусток – 42 % (з них: бази відпочинку – 

17 %, готелі – 11 %, «зйомні» квартири – 14 %); 

3) заклади для занять спортом та оздоровлення – 18 % (з них: спа-салони – 10 %, 

масажні кабінети – 2 %, оздоровчі центри – 6 %); 

4) місця проживання «клієнта» – 6 % (з них: квартири – 3 %, будинки – 1 %, да-

чні кооперативи – 2 %); 

5) транспортні засоби – 5 % (з них: легкові (3 %) або вантажні (2 %) автомобілі); 

6) інші місця – 8 %. 

Слід наголосити на тому, що дослідження місць вчинення означеного аспекту 

сутенерства працівниками поліції сприяє визначенню напрямку пошуків інформації, а 

іноді й звуженню кола осіб, серед яких може виявитися злочинець [7, с. 5]. 

Розглядаючи час вчинення сутенерства організованою групою, слід наголосити 

на тому, що це певний відрізок часу, протягом якого відбувається суспільно небезпечне 

діяння і настають суспільно небезпечні наслідки. Він є обов’язковою ознакою складу 

конкретного злочину в тих випадках, коли його зазначено в законі як ту чи іншу частину 

року, місяця, тижня або доби»[9]. 

У свою чергу, В. Б. Малінін зазначає, що місце і час вчинення злочину має зна-

чення для визначення обстановки, виходячи із розуміння простору як органічної їх єдно-

сті, коли ні час, ні територія не можуть існувати один без одного (в одних випадках вони 

дозволяють виділити значиму саме в кримінально-правовому значенні ділянку обстано-

вки, в інших ‒ вони утворюють просторово-часові межі, у межах якої існує принципова 

для кримінального права залежність суспільної небезпечності діяння від обстановки йо-

го вчинення) [16, с. 477]. 

З цього приводу М.В. Салтевський наголошував, що типовими питаннями, що 

вирішуються слідчим на досудовому розслідуванні, є такі: період часу, за який особа 

могла вчинити злочин; наявність певних професійних здібностей злочинця; неправди-

вість заяви про алібі; використання злочинцем транспорту і місце його проживання 

[18, с. 49-51]. З приводу часу вчинення сутенерства організованою групою доречною 

буде позиція А. Г. Васіліаді, який акцентував увагу на тому, що місце і час вчинення 

злочину мають значення для визначення обстановки, виходячи із розуміння простору як 

органічної їх єдності, коли ні час, ні територія не можуть існувати одне без одного. Це 

судження знаходить підтримку у юридичній літературі, а також з аналізу кримінальних 

справ, із 20% вивчених справ і свідчить, що в одних випадках вони дозволяють виділити 

значиму саме у кримінально-правовому відношенні ділянку обстановки, в інших ‒ вони 

утворюють просторово-часові кордони, у межах яких існує принципова для криміналь-

ного права залежність суспільної небезпечності діяння від обстановки його вчинення 

[6, с. 16]. 

На основі дослідження матеріалів кримінальних проваджень нами було встано-

влено, що періодичність вчинення сутенерства організованою групою залежить від часу 

доби наступним чином: близько 7 % вчиняються вранці (з 6 до 12 години); 14 % – удень 
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(з 12 до 18 години); 42 % – увечері (з 18 до 24 години); 37 % – вночі (з 1 до 6 години). А 

відповідно критерію пори року, вказані дії вчиняються влітку у 22 % випадків; восени – 

25 %; взимку – 21 %; навесні – 32 %. 

Слід розуміти, що не лише важливо вивчати час та місце вчинення, але й дослі-

джувати умови, що сприяють визначенню напрямку пошуків інформації, а іноді й зву-

женню кола осіб, серед яких може виявитися злочинець. З огляду на це нам необхідно 

дослідити та визначити умови, що сприяють вчиненню сутенерства організованою гру-

пою. Так, Г. Г. Зуйков загалом серед умов злочинної діяльності визначив наступні: без-

посередню причину вчинення злочину; умови, що сприяли дії безпосередньої причини в 

конкретному злочинному посяганні; обставини, що сформували безпосередню причину; 

умови, що сприяли дії факторів, що сформували безпосередню причину [8, с. 5].  

Зі свого боку В. В. Кузнецов акцентує увагу на таких умовах вчинення злочинів 

проти громадського порядку та моральності: складнощі, що виникають під час відмежу-

вання таких злочинів від схожих адміністративних правопорушень та інших суміжних 

злочинів; прогалинами в застосуванні матеріального та процесуального права; відсут-

ність реальних потерпілих від злочинів [10, с. 1].  

У свою чергу, М. В. Куратченко визначив наступні характерні особливості місць 

вчинення сутенерства: характеризуються обмеженим колом очевидців (у даному місці в 

більшості випадків відсутні ті особи, які не користуються послугами проститутки); роз-

ташовуються за місцем проведення вільного часу та відпочинку громадян (сауни, готе-

лі); характеризуються обмеженою можливістю доступу (власник, клієнти, проститутки) 

[12, с. 82]. 

А вже В. О. Лазарєв наголосив на тому, що місця вчинення втягнення неповно-

літнього в заняття проституцією та сутенерства мають наступні характерні особливості: 

характеризуються обмеженим колом очевидців; розташовуються за місцем проведення 

вільного часу та відпочинку громадян (сауни, готелі); характеризуються обмеженою 

можливістю доступу (власник, клієнти, проститутки) [15, с. 228]. 

Наприкінці зазначимо, що К. Ю. Назаренко в результаті анкетування працівни-

ків поліції виділила наступні умови, що сприяють вчиненню злочинів, пов’язаних зі 

створенням або утриманням місць розпусти і звідництвом: розповсюджене рекламуван-

ня надання інтимних послуг через рекламу у ЗМІ, мережах Internet або мобільні телефо-

ни (93 %); приховане (замасковане) місце розташування місць розпусти (89 %); широкий 

спектр інтимних послуг із гнучкою фінансовою політикою або наявність «товару» будь-

якої цінової категорії (62 %); знаходження замовника у стані алкогольного (81 %) чи 

наркотичного (6 %) сп’яніння; значний кримінальний досвід роботи злочинців у сфері 

надання інтимних послуг – «секс-бізнесу» (32 %) та ін. [17]. 

Висновки. Констатуючи вищенаведене, слід вказати, що обстановка вчинення 

сутенерства організованою групою має важливе значення в структурі криміналістичної 

характеристики. Складовими елементами визначеної наукової категорії є місце вчинен-

ня, час та умови. На основі дослідження матеріалів кримінальних проваджень нами було 

визначено наступні місця вчинення сутенерства організованою групою: 1) заклади від-

починку (з них: нічні клуби, кафе, бари, ресторани); 2) заклади проведення вихідних чи 

відпусток (з них: бази відпочинку, готелі, «зйомні» квартири); 3) заклади для занять спо-

ртом та оздоровлення (з них: спа-салони, масажні кабінети, оздоровчі центри); 4) місця 

проживання «клієнта» (з них: квартири, будинки, дачні кооперативи); 5) транспортні 

засоби; 6) інші місця. Періодичність вчинення сутенерства організованою групою зале-

жить від часу доби наступним чином: близько 7 % вчиняються вранці (з 6 до 12 години); 

14 % – удень (з 12 до 18 години); 42 % – увечері (з 18 до 24 години); 37 % – вночі (з 1 до 

6 години). А відповідно критерію пори року, вказані дії вчиняються влітку у 22 % випа-

дків; восени – 25 %; взимку – 21 %; навесні – 32 %. Також важливе значення мають умо-

ви вчинення досліджуваного кримінального правопорушення. 
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SUMMARY 

Buzhdyhanchuk Ye. Yu. Situation of crime as an element of forensic description of pimp-

ing committed by organized group. The article deals with some aspects of the pimping investigation by 

an organized group. The crime situation as the element of the criminalistic characteristic of this offence is 

examined, and its relation with other elements is examined too. 

The author emphasizes that the crime scene is a broad concept that includes a number of ele-

ments that characterize the environment in which a socially dangerous act is committed. They must al-

ways identify the time, place and conditions of the crime that are relevant to his full investigation. The 

crime scene should be investigated from different directions. In particular, on the one hand, as the geo-

graphical spread of the investigated criminal offense, on the other - the specific place of its commission. 

The location of the pimping is part of the event. It contains a large amount of information about the mode 

of commission of a criminal offense, certain data about the identity of the offender. 
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On the basis of the investigation of materials of criminal proceedings the author has identified 

the following places of committing pimping by an organized group: 1) recreation establishments (of 

which: night clubs, cafes, bars, restaurants); 2) weekend or vacation establishments (of which: recreation 

centers, hotels, "rental" apartments); 3) facilities for sports and wellness (of which: spas, massage rooms, 

wellness centers); 4) the place of residence of the "client" (of which: apartments, houses, holiday coopera-

tives); 5) vehicles; 6) other places. 

It has been noted that the frequency of pimping by an organized group depends on the time of day as 

follows: about 7% are done in the morning (from 6 to 12 hours); 14% - in the afternoon (from 12 to 18 hours); 

42% - in the evening (from 18 to 24 hours); 37% - at night (1 to 6 hours). And according to the criterion of the 

season, these actions are performed in the summer in 22% of cases; in the fall - 25%; in winter - 21%; in the 

spring - 32%. Also important are the conditions of the criminal offense under investigation. 

Keywords: organized group, prostitution, pimping, investigative (search) action, criminalistic 

characteristic, crime situation, special knowledge. 

 

 

 

УДК 343.98 

DOI: 10.31733/2078-3566-2020-1-244-250 

 

Венгерова Ю. В.
©
 

аспірант 

(Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ) 

 

 

СПОСОБИ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ  

У СФЕРІ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

 

Досліджено криміналістично значущі особливості способів учинення злочинів у сфері ту-

ристичної діяльності. Приділено увагу описанню способів, з’ясуванню їх особливостей, визначен-

ню факторів, які впливають на їх формування, на підставі чого здійснено їх систематизацію. Усі 

варіанти злочинних дій, що вчиняються у сфері туристичної діяльності, зведено до трьох груп: 

1) дії, пов’язані зі створенням умов, необхідних для безперешкодного відкриття туристичного 

бізнесу; 2) незаконні дії, пов’язані з намаганням організувати успішне функціонування туристич-

ної діяльності та отриманням надприбутків; 3) дії, які вчиняють під прикриттям туризму. 

Ключові слова: злочини, шахрайство, туризм, туристична діяльність, способи вчинення 

злочину. 

 

Постановка проблеми. Із розвитком туризму поширилися й випадки правопо-

рушень, пов’язаних із туристичною діяльністю або вчинених під прикриттям туризму. 

При цьому злочинні дії у сфері туристичної діяльності можуть бути вчинені як із боку 

справжніх суб’єктів туристичної діяльності, так і з боку фіктивних підприємств, а також 

осіб, які супроводжують угоди щодо туристичного обслуговування. Нерідко дуже скла-

дно відрізнити кримінальне правопорушення від цивільно-правового делікту, особливо у 

випадку маскування під легальну господарську діяльність. Якщо працівники правоохо-

ронних органів не володіють інформацією щодо основних способів, за допомогою яких 

вчиняють злочини зазначеного виду, гарантувати успіх не завжди можливо, оскільки 

розслідування за таких умов здійснюється в умовах інформаційної недостатності.  

Аналіз публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми. Спосіб 

вчинення злочину є центральним елементом механізму злочину і неодноразово був 

об’єктом дослідження в наукових працях Р. С. Бєлкіна, С. М. Зав’ялова, Г. Г. Зуйкова, 

В. О. Образцова, М. В. Салтевського, М. П. Яблокова та інших вчених. Щодо безпосере-

дніх способів вчинення злочинних дій у сфері туристичної діяльності слід зауважити, що 

такі дослідження було проведено лише в межах кримінально-правових та кримінологіч-

них аспектів. Так, найбільше зацікавлення виявили до цієї проблематики 

А. В. Андрушко, О. А. Клименко, А. І. Нестерова, Л. М. Томаневич, які намагалися гру-

пувати злочинні дії у сфері туризму та надали їм кримінально-правову характеристику. 

У криміналістичному розумінні вперше визначила та систематизувала типові 
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способи шахрайських дій у сфері надання туристичних послуг Т. О. Калюга, яка, беручи 

за основу характер відношення шахраїв до туристичної діяльності, усі шахрайські дії 

поділила на три групи. Аналіз наукової праці показав, що вчена внесла вагоме підґрунтя 

в методику розслідування злочинів у сфері туристичної діяльності, дослідивши шахрай-

ства, оскільки злочини цієї категорії складають високий відсоток серед усієї кількості 

зловживань у цьому напрямі. Однак загальної класифікації способів вчинення злочин-

ний дій у сфері туристичної діяльності не було проведено. 

Метою статті є характеристика способів підготовки та вчинення злочинів у 

сфері туристичної діяльності, а також їх систематизація. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз юридичної літератури показав, що вчені 

по-різному підходять до визначення способу вчинення злочину. Немає одностайності в 

думках і щодо структури способу. Так, Р. С. Бєлкін, І. М. Лузгін, В. П. Лавров та ін. до-

тримуються точки зору, що спосіб вчинення злочину і спосіб приховування злочину є 

двома самостійними елементами криміналістичної характеристики, оскільки прихову-

вання – це діяльність, спрямована на перешкоджання розслідуванню шляхом прихову-

вання, знищення, маскування чи фальсифікації слідів злочину і злочинця та їх носіїв [1, 

с. 48; 2, с. 80], із чим ми не погоджуємося, оскільки злочинці вже на етапі підготовки 

можуть продумувати дії з приховування, що входять до загального механізму вчинення 

злочину. У цьому контексті підтримуємо позицію В. В. Вандишева, який припускав, що 

спосіб приховування злочину може бути як самостійним елементом, так і частиною способу 

злочину залежно від наявності чи відсутності єдиного злочинного замислу, який охоплює всі 

стадії злочинної діяльності [3, с. 49-50]. 

Більшість учених, як-от Е. Д. Куранова, І. Ф. Герасимов, Г. Г. Зуйков та ін., є 

прихильниками повноструктурного варіанта способу вчинення злочину, тобто цей еле-

мент слід розглядати як комплекс дій із підготовки, скоєння та приховування злочину, 

визначений винними відповідно до мети, а також залежно від умов, у яких реалізувався 

злочинний замисел [4, c. 165]. 

В. В. Білоус, обґрунтовуючи повноструктурність способу, слушно зауважує, що 

під час готування до злочину, його вчинення й після нього особа керується логікою до-

сягнення злочинного результату й уникнення відповідальності. Злочинець, маючи намі-

ри приховати злочин, ретельно обмірковує спосіб його вчинення, щоб не залишити чи 

надійно приховати сліди злочину. Моделювання включає і варіанти зміни намірів та 

злочинної поведінки у випадку, якщо обрана схема не може бути реалізована [5, c. 40]. 

З огляду на вищевикладене, пропонуємо більш докладно зупинитися на спосо-

бах вчинення злочинів у сфері туристичної діяльності, які, на наше переконання, мають 

повну структуру і складаються з дій щодо підготовки, безпосереднього вчинення та при-

ховування, спрямованих на досягнення єдиного результату.  

Як показав аналіз наукової літератури та судово-слідчої практики, типовими 

способами підготовки злочину є:  

– обрання напряму туристичної діяльності; 

– обрання місця (місць) знаходження суб’єкта туристичної діяльності (виробни-

ка туристичного продукту; посередницької фірми, що просуває туристичний продукт; 

суб’єктів надання туристичних послуг (розміщення, перевезення, харчування, туристич-

ного обслуговування тощо)); 

– підшукування осіб на роль засновників і керівників підприємства та підбір пе-

рсоналу; 

– підготовка та надання необхідного пакета документів до офіційних установ із 

метою державної реєстрації суб’єкта підприємництва; або підробка установчих докуме-

нтів шляхом унесення до них недостовірних даних про засновників та про інші суттєві 

обставини; або державна реєстрація шляхом застосування інших способів обману (за 

втраченими або викраденими документами, документами на померлу особу та ін.); 

– отримання дозволів на початок роботи в органі санітарно-епідеміологічного ко-

нтролю, державного пожежного нагляду, державного нагляду за охороною праці тощо; 

– відкриття банківського рахунку і внесення на нього коштів; 

– обладнання приміщення, у якому здійснюватиметься туристична діяльність, 

необхідним устаткуванням, атрибутами, створення належної сприятливої атмосфери.  

У деяких випадках, із метою створення суб’єкта туристичної діяльності, здійс-

нюють будівництво нових, реконструкцію та модернізацію туристичних об’єктів, що 

діють. За таких обставин особи отримують необхідні дозволи в органах державного ар-
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хітектурно-будівельного контролю; 

– організація умов відпочинку, створення чи вдосконалення інфраструктури; 

– створення портфоліо, фотоальбомів із туристичною продукцією; 

– розміщення реклами в ЗМІ, у мережі Інтернет, створення сайтів, акаунтів тощо; 

– налагодження корупційних зв’язків з органами державної влади, суб’єктами, 

які причетні до створення, просування та реалізації туристичного продукту, із представ-

никами митних органів, консульських установ, міграційної служби тощо.  

Для створення умов, необхідних для безперешкодного відкриття туристичного 

бізнесу, суб’єкти туристичної діяльності нерідко йдуть усупереч закону, порушуючи 

низку кримінально-правових норм, утягуючи в цей ланцюг беззаконня службових осіб 

та осіб, які надають публічні послуги, що за винагороду здатні приймати незаконні рі-

шення та сприяти вчиненню незаконних дій. 

Відтак перейдемо до способів учинення злочинів у ході туристичної діяльності, 

пов’язаних із прагненням отримати незаконні надприбутки. Безумовно, найчастіше зло-

чинні дії у сфері туристичної діяльності вчиняють унаслідок застосування обману та 

зловживання довірою.  

Як показав аналіз судово-слідчої практики, перше місце серед усіх шахрайств у 

сфері туристичної діяльності посідає такий спосіб, як відкриття фіктивної туристичної 

фірми-одноденки та збирання грошей у громадян під виглядом надання послуг з органі-

зації туристичної подорожі. Отримавши гроші клієнта (туриста), шахраї зникають, так і 

не виконавши зобов’язань. Хоча, як свідчить практика, іноді такі шахрайські дії вчиня-

ють і справжні туристичні агентства.  

На другому місці такий спосіб, як умисне зменшення обсягу послуг, що були 

включені до вартості туристичного продукту та оплачені замовниками, із метою отри-

мання прибутку від різниці.  

Наступним за поширеністю є вчинення шахрайських дій під час оформлення 

страховки: видача страхового полісу страховою компанією, що насправді не існує; про-

писування умов у страховому полісі таким чином, щоб турист не зміг отримати компен-

сацію медичних витрат, які можуть виникнути в закордонній поїздці внаслідок раптово-

го захворювання або нещасного випадку безпосередньо в країні (місці) тимчасового 

перебування; отримання страховою компанією (або суб’єктом туристичної діяльності, 

який взяв на себе зобов’язання оформити таку страховку) грошей за страховий поліс із 

набагато ширшим пакетом страхових випадків, які підлягають компенсації, а видача за-

мість нього часткової страховки тощо.  

Трохи менший відсоток мають шахрайства під час оформлення віз для виїзду за 

кордон із метою туристичної подорожі. Останнім часом шахраї все частіше створюють 

сайти в інтернет-мережі та під виглядом суб’єктів туристичної діяльності пропонують 

бронювання «гарячих» турів шляхом перерахування коштів на рахунки підставних осіб. 

Звісно, гроші вони отримують за тури, яких насправді не існує.  

Під час надання супутніх послуг з організації відпочинку туристів також може 

мати місце шахрайство. Такі дії можуть вчиняти як особи, причетні до туристичного 

бізнесу, так і особи, які використовують довірливість туристів для незаконного збага-

чення. Наприклад, усе більше громадян виявляють бажання пройти обряди, ритуали, 

характерні для певних народностей, представників різних віросповідань, або намагають-

ся стати свідками таких дійств, відвідати святі місця. У зв’язку з цим набув поширення 

релігійний туризм. Туристичні фірми організовують доставку груп до святих місць і ро-

зміщення поблизу, надають екскурсійне обслуговування, можуть організувати маршрут 

за індивідуальними запитами. Але нерідко такі заходи є лише способом виманювання 

грошей від туристів і нічого подібного з релігійним туризмом не мають. У межах релі-

гійного туризму можуть також траплятися дії, пов’язані з посяганням на здоров’я людей 

під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів 

(ст. 181 КК). 

Як свідчить практика, найчастіше обман має місце під час надання екскурсійних 

послуг, а також послуг з оволодіння певним видом спорту чи мистецтва (дайвінгу, стрі-

льби, скелелазіння,, гірськолижного катання, верхової їзди тощо), що виражається у зби-

ранні грошей без наміру надати вказані послуги, або надання послуг особами, котрі не 

мають відповідної практики (іноді здійснення інструкторської діяльності некваліфікова-

ними особами призводить навіть до травматизму та загибелі, що тягне за собою інші 

види кримінальної відповідальності). 
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Л. М. Томаневич та М. В. Рібун, здійснюючи аналіз туристичного бізнесу як 

об’єкта шахрайських дій, виділяють шахрайство, ініційоване готелями. Посилаючись на 

статистику, вони стверджують, що дуже часто в туристів вимагають оплати послуг, які 

вже були включені до програми туру. Також спостерігаються випадки з низьким рівнем 

обслуговування туристів, низькою кваліфікацією працівників, частішають проблеми у 

сфері страхування готельних послуг. Шахрайство з боку фірм-перевізників характеризу-

ється завищенням реальних витрат із метою підвищення вартості подорожі; невідповід-

ністю умов перевезення вимогам законодавства; використанням морально та фізично 

застарілої техніки; упередженістю водіїв та низькою культурою спілкування з клієнта-

ми; значною ризиковістю діяльності з перевезень пасажирів та вантажів [6, с. 159]. 

Натомість ми не погоджуємося, що всі названі науковцями дії є шахрайськими. 

Наприклад, аж ніяк не можна називати шахрайством використання морально та фізично 

застарілої техніки або значну ризиковість діяльності з перевезень пасажирів та вантажів 

та ін. Ці дії швидше пов’язані з порушенням експлуатації транспортних засобів. А кри-

мінальна відповідальність за ст. 287 КК України наступає лише у випадку, якщо особа, 

відповідальна за технічний стан чи експлуатацію транспортних засобів, усвідомлювала 

наявність обставин, які унеможливлюють експлуатацію таких засобів. Службові особи, 

які не є суб’єктами цього злочину, але внаслідок зловживання службовим становищем 

чи несумлінного виконання своїх обов’язків сприяли настанню тяжких наслідків, з ура-

хуванням конкретних обставин справи можуть нести кримінальну відповідальність за 

злочини у сфері службової діяльності [7]. Слід сказати, що іноді суб’єкти туристичної 

діяльності, із метою економії коштів, дійсно винаймають перевізників, які мають «сум-

нівну» репутацію.  

Із цього випливає, що прагнення до наживи та незаконного збагачення з боку 

ряду суб’єктів, які причетні до туристичної сфери, може наражати туристів на небезпе-

ку, особливо під час надання послуг із туристичного обслуговування. Зокрема, із цього 

приводу О. М. Головко зазначає, що адміністрація готелю також бере на себе не лише 

зобов’язання забезпечити затишне проживання, добрий відпочинок, але й гарантію без-

пеки людей, що проживають у готелях, їхнього життя, здоров’я, майна тощо. Саме тому 

необхідний найретельніший контроль у сфері безпеки готелів. Під час відпочинку люди 

найменше думають про свою безпеку, що іноді призводить до небажаних наслідків, 

пов’язаних із ризиком для життя. Тому завдання адміністрації готелів полягає в попере-

дженні всіх можливих ризиків для життя і здоров’я постояльців. Поняття безпеки при 

цьому містить у собі не лише захист від кримінальних зазіхань, але ще більшою мірою 

створення запобіжних заходів забезпечення захисту від пожежі, вибуху й інших надзви-

чайних подій [8, с. 319]. 

На підприємствах харчування, що обслуговують туристів, також унаслідок не-

дбалості персоналу можуть постраждати туристи (масові харчові отруєння тощо). Через 

халатність осіб, які відповідають за безпеку, трапляються випадки травматизму, масових 

отруєнь, інші події, що мають тяжкі наслідки для туристів.  

У випадку умисного недотримання встановлених норм і правил, що призвело до 

тяжких наслідків, суб’єкти туристичної сфери нестимуть кримінальну відповідальність. 

Так, за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо це 

спричинило виникнення пожежі і, як наслідок, заподіяло шкоду здоров’ю людей або 

майнову шкоду у великому розмірі, передбачено кримінальну відповідальність за ст. 270 

КК України. За невиконання або неналежне виконання керівником підприємства (готе-

льного, харчового, транспортного тощо) своїх службових обов’язків через несумлінне 

ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам та інте-

ресам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам окре-

мих юридичних осіб, може наступати кримінальна відповідальність за ст. 367 КК Украї-

ни. Крім того, у ст. 18 Закону України «Про туризм» ідеться про обов’язкове запобігання 

реалізації товарів, робіт, послуг, небезпечних для життя, здоров’я людей, майна й до-

вкілля [9]. 

До способів вчинення злочинів у ході туристичної діяльності можна також від-

нести незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, ква-

ліфікованого зазначення походження товару. Зокрема, під час розроблення нового тури-

стичного продукту туристична компанія дає йому фірмову назву, подає опис якісних 

характеристик цього товару, створює дизайн тощо. Як зазначають А. М. Грищук і 

Ю. О. Масюк, кожен туристичний продукт є цінним тільки тому, що він чимось відріз-
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няється від продуктів конкурентів і в якійсь мірі їх перевершує. Диференціація висува-

ється на перший план тому, що вигляд турпродукту має бути кращим, ніж у конкурентів, 

якщо він заздалегідь виділився з оточення. Турфірма набуває величезної переваги на 

ринку, якщо турпродукт буде єдиним, що відповідає важливим запитам покупців [10, 

с. 414]. Проте деякі суб’єкти туристичної діяльності, намагаючись привернути увагу 

туристів, можуть використовувати чужі здобутки.  

Доволі перспективним є розвиток мисливського туризму, який може дати великі 

прибутки. Та не завжди дії, пов’язані з мисливським туризмом, є законними. Так, нерід-

ко мисливське господарство ведуть із порушенням установлених норм і правил, що ви-

суваються до такого роду діяльності, із відстрілом диких тварин і птахів, що занесені до 

Червоної книги, або у термін, коли полювання заборонено, а також у місцях, що відне-

сені до заповідної зони тощо. За порушення правил полювання, що заподіяло істотну 

шкоду, передбачена кримінальна відповідальність за ст. 248 КК України. Трапляються 

випадки, коли полювання здійснюється з дозволу осіб, які відповідають за безпеку охо-

ронюваних територій (лісників, єгерів та ін.), або за сприяння посадових осіб, що реалі-

зують державну політику у сфері лісового та мисливського господарства.  

Туристичній індустрії став також відомий новий вид туризму – так званий «тем-

ний туризм». Незважаючи на те, що він є досить молодим видом туризму, розгляду його 

сутності вже присвячено чимало робіт іноземних та вітчизняних дослідників. Деякі нау-

ковці спромагалися провести поділ «темного туризму» на види та виокремили туризм 

катастроф, танатотуризм, містичний туризм та некропольний туризм. Для задоволення 

своїх потреб туристам доводиться відвідувати інші країни чи штати, адже в місці їх пос-

тійної дестинації провести подібні туристичні заходи неможливо у зв’язку з тим, що пе-

вні дії, які наповнюють сутність «темного туризму», заборонені в цих місцях законом 

[11, c. 33].  

У контексті цього слід зазначити, що, намагаючись отримати максимальний 

прибуток від вибагливих клієнтів, суб’єкти туристичної діяльності можуть порушувати 

низку норм, у тому числі кримінально-правового змісту: наруга над могилою, іншим 

місцем поховання або над тілом померлого (ст. 297), незаконне проведення пошукових 

робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження 

об’єктів культурної спадщини (ст. 298) тощо. 

У ряді випадків учиняють злочини під прикриттям туризму. Так, деякі особи під 

виглядом туристів можуть незаконно переправлятися через державний кордон України. 

Також через митний кордон України особи, які маскуються під туристів, можуть перево-

зити культурні цінності, отруйні, сильнодіючі, вибухові речовини, радіоактивні матеріа-

ли, зброю або боєприпаси, наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи пре-

курсори або фальсифіковані лікарські засоби. У деяких випадках цьому можуть сприяти 

суб’єкти туристичної діяльності, митні органи та ін. Так, Л. Літвін та Г. Мельник звер-

тають увагу на поширення корупційних зв’язків із представниками владних структур, 

установ та організацій, забезпечення їх стійкості з метою створення умов безперебійного 

функціонування каналів нелегальної міграції та уникнення відповідальності причетних 

до злочинної діяльності осіб [12, c. 214]. 

Під прикриттям туризму може здійснюватися і торгівля людьми. Тобто суб’єкти 

туристичної діяльності відправляють за кордон людину як туриста, після цього забира-

ють документи і залучають до трудової або сексуальної експлуатації. І. А. Нестерова 

взагалі повідомляє про факти сексуальної експлуатації дітей у туристичному бізнесі, що 

почалися більше ніж 30 років тому. Вона зазначає, що міжнародна громадськість, право-

охоронні органи різних країн активно включаються в боротьбу з цим ганебним для су-

часності явищем, яке руйнує авторитет не тільки туристичної індустрії, а й у першу чер-

гу держави, адже держава відіграє в цьому процесі велику роль, контролюючи розвиток 

туризму через органи державної влади, а також регулюючи роботу організацій, які за-

ймаються захистом дітей [13, c. 47]. 

Таким чином, ми намагалися охопити найпоширеніші способи вчинення зло-

чинних дій у сфері туристичної діяльності. Водночас слід погодитися з А. В. Андрушко 

та І. А. Нестеровою, що оцінити реальні масштаби злочинності у сфері туристичного 

бізнесу вкрай складно. На сьогодні немає жодних офіційних статистичних даних про 

стан, структуру та тенденції злочинності у вказаній сфері. Не ведеться офіційна статис-

тика і стосовно окремих видів злочинів, учинюваних у сфері надання туристичних пос-

луг [14, c. 34]. 
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Зазначені способи ми сформували, виходячи з аналізу змісту вивчених криміна-

льних проваджень, у яких просліджувалися незаконні дії у сфері туристичної діяльності 

або під прикриттям туризму, вивчення змісту судових рішень та аналізу наукової юри-

дичної літератури з цього питання. 

Висновки. Отже, способи вчинення злочинів у сфері туристичної діяльності 

можна поділити на три групи. По-перше, це дії, пов’язані зі створенням умов, необхід-

них для безперешкодного відкриття туристичного бізнесу; по-друге, незаконні дії, 

пов’язані з намаганням організувати успішне функціонування туристичної діяльності та 

отриманням надприбутків; по-третє, дії, які вчиняють під прикриттям туризму. 
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SUMMARY 
Vengerova Yu. V. Ways of committing crime in tourist industry. It has been emphasized that, 

in connection with the development of tourism, cases of offenses related to tourism activity or committed 

under the guise of tourism have increased. At the same time, criminal activities in the field of tourist activity 

can be committed both by the real subjects of tourist activity, as well as by fictitious enterprises, as well as 

by persons who accompany the agreements on tourist services. Without knowledge of law enforcement 

agencies about the main means by which crimes of this kind are committed, success is not always possible, 

since investigation under such conditions is carried out in conditions of information failure. 

The article deals with research of scientists' views on the concept and structural elements of 

ways of committing a crime, considering the forensically significant features of ways of committing 

crimes in the sphere of tourist activity. The author proves that the ways of committing crimes in the 

sphere of tourist activity have a complete structure and consist of actions for preparation, direct commis-

sion and concealment aimed at achieving a single result. 

The author has emphasized that, in order to create the conditions necessary for the smooth open-

ing of the tourist business, the subjects of tourist activity often go against the law, violating a number of 

criminal laws, involving in this chain the lawlessness of officials and persons who provide public ser-

vices, which capable of making unlawful decisions and facilitating unlawful acts. 

The fttention has been paid to description of ways, to find out their peculiarities, to determine 

the factors that influence their formation, on the basis of which they are systematized. All types of crimi-

nal activities perpetrated in the sphere of tourist activity are divided into three groups: 1) methods of ac-

tion related to creating the conditions necessary for the smooth opening of the tourist business; 2) unlaw-

ful actions related to the pursuit of the successful operation of tourism activities and the acquisition of 

surplus profits; 3) actions taken under the guise of tourism. 

Keywords: crimes, fraud, tourism, tourist industry, ways of committing a crime. 
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ  

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР  

У СФЕРІ МІГРАЦІЇ 

 
Висвітлено правове регулювання адміністративних процедур у сфері міграції. Встанов-

лено, що правове регулювання надання адміністративних послуг у сфері міграції  базується в 

залежності предмету дії нормативно-правових актів у сфері: 1) громадянства, що включає питан-

ня набуття громадянства України; види послуг для громадян України щодо виїзду за кордон тощо; 

2) імміграції - прибуття в Україну чи залишення в Україні у встановленому законом порядку іно-

земців та осіб без громадянства на постійне проживання. 

Ключові слова: адміністративна процедура, закон, нормативно-правові акти, постано-

ва, правове регулювання, рішення. 

 

Постановка проблеми. Поліпшення умов реалізації права на свободу пересу-

вання, підкріплене Рішенням Європарламенту про безвізовий режим з Україною, детер-

мінувало загальне підвищення рівня та зміни в напрямах та характері трудової міграції; 

водночас негативний вплив анексії Криму та озброєного конфлікту у східних регіонах 

відбився на міграційних процесах у вигляді масових вимушених переміщень як у межах 

держави, так і за її межі. 

Під час здійснення адміністративних процедур у сфері міграції на сьогодні в 

Україні існують проблем, які потребують нагального вирішення: відсутність єдиного 

нормативного акта з питань регулювання адміністративних процедур; непрофесійність 

державних службовців у тлумаченні нормативно-правових актів; неможливість застосу-

вання реальних важелів впливу, у тому числі притягнення до відповідальності службов-

ців, які здійснюють адміністративні процедури; низький контроль громадськості щодо 

адміністративних процедур тощо. 

У зв’язку з цим у науковій літературі поступово звертається увага на таку нову 

функцію органів публічної адміністрації, як процедури у сфері міграції, оскільки ця фу-

нкція становить найважливішу складову управлінської діяльності, походить від загаль-

ного змісту державного управління, становить змістову характеристику діяльності тощо. 

Аналіз публікацій, у яких започатковано вирішення цієї проблеми. Автора-

ми науково-теоретичних розвідок у галузі надання адміністративних послуг, як уже зга-

дувалось у попередніх підрозділах дослідження, є В. Авер’янов, К. Афанасьєв, 

В. Гаращук, Т. Коломоєць, І. Коліушко, Є. Куріний, В. Тимощук, Х. Ярмакі та ін. Стосо-

вно проблематики адміністративно-правового механізму регулювання міграції у вітчиз-

няній науці також напрацьовано вагомі теоретичні здобутки. Приміром, Н. П. Тиндик у 

своєму дослідженні визначає такі основні складові зазначеного механізму: правовідно-

сини у сфері міграції як різновид суспільних відносин, що регламентуються правовими 

нормами і забезпечують взаємодію сторін цих правовідносин; норми права, що визна-

чають права та обов’язки суб’єктів міграційних правовідносин; нормативно-правові ак-

ти, які регламентують різні сторони міграційних процесів і формують комплексне та 

універсальне міграційне законодавство; державні органи, що покликані регулювати міг-

раційні потоки, створюючи належні умови для реалізації міграційного права; адмініст-

ративна відповідальність як складова адміністративного примусу, що застосовується до 

суб’єктів міграційних процесів за умови порушення ними чинного законодавства Украї-
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ни та покладає на них нові додаткові обов’язки [20, с. 31]. 

Однак питання правової основи здійснення адміністративних процедур у сфері 

міграції в науковій літературі не висвітлено. 

Метою статті є розкриття правової основи здійснення адміністративних процедур. 

Виклад основного матеріалу. Так, етимологія слова «процедура» простежу-

ється від латинського «procedo», що означає «проходжу, просуваюсь» [19, с. 470; 21, 

с. 234].  

Правове регулювання адміністративних процедур у сфері міграції  базується в 

залежності предмету дії нормативно-правових актів у сфері:  

1) громадянства, що включає питання набуття громадянства України; види пос-

луг для громадян України щодо виїзду за кордон тощо; 

2) імміграції – прибуття в Україну чи залишення в Україні у встановленому за-

коном порядку іноземців та осіб без громадянства на постійне проживання. 

До першої групи правової основи адміністративних процедур у сфері міграції 

підзаконні акти необхідно віднести за ієрархією за такими видами як: 

1) закони України прийнятті Верховною радою України. Наприклад, Закон 

України від 18.01.2001 № 2235 «Про громадянство України» [3]; Закон України  від 

21.01.1994  № 3857I «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» 

[15]; Закон України від 20.11.2012 № 5492 «Про Єдиний державний демографічний ре-

єстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її 

спеціальний статус» [5] тощо; 

2) укази й розпорядження Президента України (наприклад, Указ Президента 

України від 25.08.2015 № 501/2015 «Про затвердження Національної стратегії у сфері 

прав людини» [8]; Указ Президента України від 27.03.2001 № 215/2001 «Питання орга-

нізації виконання Закону України «Про громадянство України»  [1];Указ Президента 

України №327/2015  «Про прийняття до громадянства України Лорткіпанідзе Г. як осо-

би, прийняття якої до громадянства України становить державний інтерес для України» 

[17] тощо; 

3) постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України (наприклад, пос-

танова Верховної Ради України від 26.06.1992 № 2503-ХІІ «Про затвердження положень 

про паспорт громадянина України» [9]; Декрет Кабінету Міністрів України від  

21.01.1993  № 793  «Про Державне мито» [4]; Постанова Кабінету Міністрів України  від 

07.05.2014 № 152 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку офор-

млення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспор-

та громадянина України для виїзду за кордон, його тимчасового затримання та вилучен-

ня» [6] тощо; 

4) накази, інструкції, положення тощо центральних і місцевих органів вико-

навчої влади (наприклад, для отриманні адміністративної послуги набуття громадянст-

ва України керуються нормативно-правовими актами в тому числі  Наказом Міністерст-

ва внутрішніх справ від 16.08.2012  № 715 [7]; адміністративна послуга видача 

тимчасового посвідчення громадянина України керується Наказом Міністерства внут-

рішніх справ та Міністерства закордонних справ від 25.12.2003 № 1598/260 «Про за-

твердження форм заяви-анкети для оформлення тимчасового посвідчення громадянина 

України та журналу їх обліку» [12]  тощо) ; 

5) рішення й постанови органів місцевого самоврядування (наприклад, Рішен-

ня Дніпропетровської міської ради від 18.02.2004р. №18/15 «Про обсяг і межі повнова-

жень районних у місті рад та їх виконавчих органів» [14]); 

6) організаційно-розпорядчі акти суб’єкта адміністративних процедур у сфері 

міграції у вигляді наказів, інструкцій положень тощо (визначення кількості годин при-

йому, максимального часу очікування в черзі та інших параметрів оцінювання якості 

тощо. 

В Законі України «Про громадянство України» від 18.01.2001 № 2235-III, що 

стосується адміністративних процедур у сфері міграції необхідно вказати розділи, а са-

ме: ІІ розділ набуття громадянства України (статті 6 - 16), в якому містяться підстави 

набуття громадянства України, а саме: за народженням; за походженням; також охарак-

теризовано прийняття осудних осіб до громадянства України; розкрито набуття дітьми 

громадянства України внаслідок: усиновлення; встановлення над дитиною опіки чи пік-

лування  тощо [3].  

У третьому розділі зазначеного закону припинення громадянства України та 
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скасування рішень про набуття громадянства України (статті 17 - 21), розкрито підстави 

припинення громадянства України у зв’язку з: виходом з громадянства України певної 

фізичної осудної особи;  втрати громадянства України за підставами, передбаченими  

міжнародними  договорами України, які були ратифіковані у встановленому порядку 

тощо[3]. 

У Законі України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян 

України» від 21.01.1994 № 3857-XII визначено документи громадянина України, які да-

ють право на виїзд та в'їзду в Україну [15]. Так, перелік документів, що дають право на 

виїзд і в'їзд громадянам України є: паспорт громадянина України для виїзду за  кордон; 

проїзний документ дитини; дипломатичний паспорт; службовий паспорт; посвідчення 

особи моряка [15]. 

Також у статті 4 Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Украї-

ну громадян України» визначено  порядок  оформлення  документів для виїзду громадян 

України за кордон [15]. Так оформлення  паспорта  громадянина  України  для  виїзду за 

кордон здійснюється:  

— громадянам  України, які  постійно  проживають  в  Україні і досягли  18-

річного віку, - за особистим клопотанням про отримання паспорта  або  через  своїх за-

конних представників до уповноваженого суб’єкта виконавчої  влади,  який здійснює  

реалізацію державної політику у сфері громадянства фізичних осіб [15].  

— громадянам  України, які постійно або тимчасово проживають за кордоном і 
досягли 16-річного віку, - за їх особистим клопотанням про  отримання  паспорта  або  

через  їх законних представників до закордонних дипломатичних установ України [15]. 

У виняткових випадках (за наявності вимог держави, до якої здійснюється виїзд, 

чи вимог міжнародної організації, для участі в заходах якої здійснюється виїзд, а також у 

разі виїзду на постійне  проживання  за  кордон  усиновленої  іноземцями дитини - гро-

мадянина  України)  паспорт  може бути оформлено до досягнення громадянином  18-

річного віку[15].  

Так, в Указі Президента України «Питання організації виконання Закону Укра-

їни «Про громадянство України»  від 27.03.2001 № 215/2001 [3] створюється комісія при 

Президентові України з питань громадянства (далі - Комісія) є допоміжним органом при 

Президентові України, утвореним відповідно до Закону України «Про громадянство 

України» [3]. Зазначена комісія у своїй діяльності керується Конституцією Украї-

ни, Законом України «Про громадянство України», іншими законами, міжнародними 

договорами України з питань громадянства, нормативно-правовими актами Президента 

України та Кабінету Міністрів України тощо [3]. 

Так, у наказі Міністерства внутрішніх справ від 16.08.2012  № 715  надається 

зразок заяви про встановлення належності фізичної особи до громадянства України в 

якій вказуються наступні атрибути: 1) прізвище, по батькові; 2) дата народження; 3) міс-

це народження; 4) підстави для встановлення належності фізичної осудної особи до гро-

мадянства України: постійне проживання на території України;  прізвище, ім’я, по бать-

кові батьків (одного з них) особи або іншого її законного представника, з яким особа в 

неповнолітньому віці постійно проживала на території України; перебування в неповно-

літньому віці на вихованні у державному дитячому закладі України; проходження стро-

кової військової служби на території України; місце проживання та номер телефону;  

документи, які додаються до заяви [7]. Далі йдуть службові відмітки: особа, яка подала 

заяву про встановлення належності до громадянства України, має: а) паспорт громадя-

нина номер та серія, ким виданий; б) посвідку на проживання для осіб без громадянства 

серія та номер, ким виданий [7]. Також зазначається посадовою особою, що заяву було 

прийнято, правильність її заповнення та всі необхідні документи, додані до заяви, пере-

вірено; дата підпис [7]. Після чого регулятивна частина, що прийняте рішення: устано-

вити належність до громадянства України відповідно до якого  пункту та частини пер-

шої статті 3 Закону України «Про громадянство України» надається громадянство [7]. 

Другу групу (питання імміграції) правової основи адміністративних процедур у 

сфері міграції також необхідно підзаконні акти класифікувати за ієрархією за такими 

видами як: 

1) закони України прийнятті Верховною Радою України. Наприклад, отри-

мання посвідки для тимчасового проживання регулюється законом України «Про право-

вий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 № 3773-VI [16] тощо; 

2) укази й розпорядження Президента України (наприклад, Указ Президента 
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України №120/2016 від 29 березня 2016 року «Про внесення змін до Указу Президента 

України від 27 березня 2001 року № 215» [2] тощо; 

3) постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України (наприклад, пос-

танова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 р. № 251 [10]; 

4) накази, інструкції, положення тощо центральних і місцевих органів вико-

навчої влади (наприклад, для здійснення адміністративних процедур у вигляді отри-

мання посвідки для тимчасового проживання регулюється України керуються нормати-

вно-правовими актами в тому числі  Наказом Міністерства внутрішніх справ від 

15.07.2013  № 681 щодо  тимчасового порядку розгляду заяв для оформлення посвідки 

на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання» [11]; оформлення і ви-

дача запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візових документів 

для в’їзду в Україну за клопотаннями юридичних осіб регламентується Наказом Мініс-

терства внутрішніх справ від 15.11.2013  № 1104 щодо порядку оформлення запрошень 

іноземцям та особам без громадянства на отримання візи для в’їзду в Україну [18]  тощо.  

В Законі України від 22.09.2011 № 3773  «Про правовий статус іноземців та осіб 

без громадянства» зазначено підстави для перебування іноземців та осіб без громадянст-

ва на території України, детально здійснюється опис отримання посвідки на постійне 

проживання та посвідка на тимчасове проживання (стаття 5); в розділі 2 «В'їзд в Україну 

і виїзд з України» розкривається в'їзд в Україну іноземців та осіб без громадянства та 

строки їх перебування в Україні; в статті 16 Реєстрація іноземців та осіб без громадянст-

ва, які в'їжджають в Україну або перебувають на території України тощо [16]. 

У наказі Міністерства внутрішніх справ від 15.07.2013  № 681 [11] щодо тимча-

сового порядку розгляду заяв для оформлення посвідки на постійне проживання та пос-

відки на тимчасове проживання охарактеризовано  особливості розгляду заяв для офор-

млення відповідної посвідки на постійне проживання території України [11]. 

Хотілося б зазначити, що право на отримання посвідки на постійне проживання 

як виду адміністративних процедур у сфері міграції мають відповідні суб’єкти звернен-

ня: іноземці, в тому числі особи без громадянства, які відповідно до Закону України 

«Про імміграцію»  [13] іммігрували на постійне проживання на території України тощо;  

іноземці, зокрема і особи без громадянства, які до прийняття рішення про припинення 

громадянства України постійно проживали на території нашої держави та після прийн-

яття рішення про припинення громадянства України залишалися постійно проживати на 

її території [13]. 

Висновки. Отже, правове регулювання надання адміністративних послуг у 

сфері міграції  базується в залежності предмету дії нормативно-правових актів у сфері: 

1) громадянства, що включає питання набуття громадянства України; види послуг для 

громадян України щодо виїзду за кордон тощо; 2) імміграції - прибуття в Україну чи 

залишення в Україні у встановленому законом порядку іноземців та осіб без громадянс-

тва на постійне проживання. 
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SUMMARY 

Yermakov Yu. V. Legal principles of implementation of migration administrative 

procedures. The article deals with coverage of legal regulation of administrative procedures in the field 

of migration. It has been established that the legal regulation of the provision of administrative services in 

the field of migration is based on the subject matter of the normative legal acts in the sphere of: 1) 

citizenship, including the issue of acquisition of citizenship of Ukraine; types of services for citizens of 

http://www.jrr.dp.ua/rayvlada/rayonna-rada/povnovajennya
http://www.president.gov.ua/documents/3272015-19124


Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 1 

ISSN 2078-3566 257 

Ukraine on departure abroad, etc .; 2) immigration - arrival in Ukraine or leaving in Ukraine in 

accordance with the procedure established by law of foreigners and stateless persons for permanent 

residence. 

The author has classified legal acts of the legal basis of administrative procedures in the field of 

migration should be as follows: laws of Ukraine to be adopted by the Verkhovna Rada of Ukraine. For 

example, Law of Ukraine of January 18, 2001 No. 2235 “On Citizenship of Ukraine”; Law of Ukraine of 

21.01.1994 No. 3857I "On the Procedure of Departure from Ukraine and Entry of Citizens of Ukraine 

into Ukraine"; Law of Ukraine of November 20, 2012 No. 5492 “On the Unified State Demographic 

Register and Documents Confirming Ukrainian Citizenship, Identifying a Person or Special Status”, etc .; 

decrees and decrees of the President of Ukraine (for example, Decree of the President of Ukraine dated 

25.08.2015 No. 501/2015 "On approval of the National Strategy in the field of human rights"; Decree of 

the President of Ukraine of 27.03.2001 No. 215/2001 "Issues of organization of implementation of the 

Law of Ukraine" On Citizenship Decree of the President of Ukraine №327 / 2015 "On the admission of 

the citizenship of Ukraine to Lortkipanidze G. as a person whose acceptance into the citizenship of 

Ukraine is of national interest for Ukraine", etc.; resolutions and orders of the Cabinet of Ministers of 

Ukraine (eg Verkhov resolution Council of Ukraine of 26.06.1992 № 2503-XII "On Approval of the 

Provisions on the Passport of the Citizen of Ukraine"; Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 

21.01.1993 No. 793 "On the State Duty"; specimen form, technical description and procedure for 

registration, issuance, exchange, transfer, withdrawal, return to the state, destruction of the passport of a 

citizen of Ukraine for traveling abroad, his temporary detention and withdrawal”, etc.; 4) orders, 

instructions, regulations, etc. of central and local executive authorities (for example, to obtain 

administrative services for acquiring citizenship of Ukraine are governed by normative legal acts, 

including Order of the Ministry of Internal Affairs No. 715 of 16.08.2012; etc.). 

Keywords: administrative procedure, law, regulations, decision, legal regulation, decision. 
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(Академия государственного управления  

при Президенте Азербайджанской Республики) 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛИБО НАРОДНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ? 
 

Автором дан сравнительный анализ этих двух понятий. На примере фактов показано, что в 

силу исторических метаморфоз, в ходе Великой Французской Революции начался постепенный 

процесс смены носителя суверенитета: его переход от короля к коллективной единице привели к 

ряду споров и обсуждений теоретического характера. Коллективная единица, именуемая народом, 

либо нацией, начала исполнять роль носителя суверенитета, выступая при этом в роли источника 

высшей власти. Принадлежность суверенитета народу, или же нации, проявляется в формах пре-

доставления власти их представителям. Каждая из этих форм имеет свои теоретические особенно-

сти. Тем не менее, на фоне исторических процессов проявление той или иной формы суверенитета 

практически теряет свое значение. Вне зависимости от формы выражения принадлежности суве-

ренитета народу или нации, суверенитет отражает различные и прогрессивные элементы этих 

концепций (отказ от императивного мандата в пользу репрезентативного мандата, суверенитет 

осуществляется посредством не членов, а представителей).   

Ключевые слова: нация, народ, французский подход к нации, немецкий подход к нации, на-

циональный суверенитет, народный суверенитет, репрезентативный мандат, императивный 

мандат, конституция, азербайджанство. 

 

Введение  

Смену носителя суверенитета – его переход от монарха к коллективному явлению 

–можно охарактеризовать как процесс исторического значения. Впоследствии, сувере-

нитет, долгие столетия выражавшийся персоной монарха, нашел свою новую форму вы-

ражения. Однако процесс превращения коллективного явления в единственного легити-

много носителя суверенитета [12, c. 9] породил новые обсуждения: кому принадлежит 

суверенитет, нации, или народу? С теоретической точки зрения, этот вопрос вызвал ряд 

расхождений, но с практической стороны, он был лишен существенного значения.   
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1. Суверенитет нации и суверенитет народа: о различии понятий  

Теоретические основы концепции суверенитета были систематически разработа-

ны и развиты такими мыслителями как Жан Боден и Томас Гоббс, тем не менее ни один 

из них не пытался обозначить народ в качестве источника суверенитета. И только лишь 

теория национального суверенитета Жан-Жака Руссо доказала, что «суверенитет, явля-

ющийся принципом политической жизни» [16, c. 117] целиком принадлежит народу, и 

это изменило содержание отношений между властью и народом. Практическая же смена 

носителя суверенитета произошла вместе с Великой Французской Революцией.  

Но вскоре такое изменение породило следующий вопрос: «кому принадлежит 

этот суверенитет, народу или нации?», так как, у каждого из них были свои, собственные 

теоретические положения. Следует отметить, что в отличие от понятия «народ», конце-

пция нации (от латинского слова «natio») долгое время носила неопределенный харак-

тер. В античности слово «natio» использовалось для обозначения происхождения и пре-

дков человека и для разграничения групп, которые не имели политической или 

социальной организованности, а также на закате средневековья оно подразумевало со-

бой великие народы Европы [10, p. 300]. Однако со временем понятие нации начало обо-

значать принадлежность личности к коллективному явлению и обрело качественно но-

вый смысл благодаря формированию коллективного сознания и чувства 

принадлежности [10, c. 301-303]. В результате Великой Французской Революции, это 

понятие превращается в особенность государства и начинает характеризовать государс-

тво и народ. Выражаясь словами Раймона Арона, нация олицетворяет собой культурное 

и политическое единство (коллективный образ жизни в соответствии с традициями и 

убеждениями), и в ходе исторических процессов возникает как результат усиления на-

циональных чувств [2, c. 295-297]. Существуют две трактовки понятия «нации»: францу-

зская и немецкая. Каждый из них обуславливается особенностями исторического разви-

тия этих народов.  

 Во Франции, где традиции суверенного государства имели глубокие корни и 

последовательно крепли, концепция нации основывалась на моральном принципе, опре-

деленном Эрнестом Ренаном, и она содержит два элемента, охватывающих прошлое и 

настоящее: общую историческую память и желание жить вместе [14, c. 24-31]. В этом 

случае, такие объективные факторы, как этническая принадлежность, язык, религия, 

география и т. д. не рассматриваются в качестве детерминантов, поскольку принадлеж-

ность к нации является вопросом сознания. В данном контексте, моральные факторы 

более «эффективны», но наиболее важным элементом является воля совместного про-

живания [15, c. 175]. Становление нации как «политического проекта, основанного на 

принципах равенства, свободы и братства» [17, c. 14] обеспечило интеграцию француз-

ского народа во французское государство [8, c. 49] и принятие представителей общества 

с различными характеристиками, в качестве членов французской нации;  

 В Германии, которая была раздроблена на множество мелких государств, 

определение принадлежности к единой нации, требовало наличия различных объектив-

ных особенностей [8, c. 50]. Нация рассматривалась как живое явление, объективные 

особенности же являлись главными критериями ее формирования [15, c. 175]. Этот под-

ход был призван обеспечить новую фазу государственного строительства, которая при-

вела к единству немцев;  

 Параллельно в обеих странах критерии для определения права национальной 

принадлежности были разными. Во Франции право на гражданство регулируется терри-

ториальным принципом и принципом рождения, и оно охватывает всех, кто родился в 

стране. В Германии же право на гражданство определяется исключительно по принципу 

рождения. Поэтому французы для определения национальности используют принцип 

“jus solis”, а немцы - принцип “jus sanguinis” [17, c. 14-15].  

В ходе Французской Революции разногласия по поводу того, чем все-таки являет-

ся коллективное явление – нацией или народом, ясно прослеживаются в принятых в то 

время конституциях страны. Это колебание завершилось компромиссом, достигнутым в 

середине 20-го века.  

 Сразу после революции предпочтение, отданное концепции нации было выра-

жением носителя суверенной власти в лице нации. Депутаты Генеральных штатов обра-

зуют Национальное собрание в качестве представителей французского народа и исполь-

зуют концепцию нации в Декларации прав человека и гражданских прав от 26 августа 
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1789 года. В 3-й статье Декларации говорилось, что «Принцип суверенитета полностью 

принадлежит нации. Ни одна группа, ни один человек, не может являться носителем 

власти, не исходящей от нации» [11, c. 21]. Это было первое юридическое подтвержде-

ние принадлежности суверенитета нации в ее современном понимании [4, c. 54]. Кон-

ституция 1791 года подтверждает, что суверенитет принадлежит нации, вся полнота вла-

сти исходит от нации (3-я глава, статья 1-я) [6];  

 Однако прошло не так много времени, как выражение суверенитета народа в 

конституциях 1793 и 1795 годов [1, c. 168] указывало на то, что вопрос о том, кто был 

сувереном, имел серьезные разногласия. В 7-й статье Конституции 1793 года нашло свое 

отражение выражение «суверенный народ», предусматривающее принадлежность суве-

ренитета народу и все особенности, вытекающие из этого положения. Однако эта кон-

ституция так и не вступила в силу (Конвенция от 10 октября 1793 г. отложила вступле-

ние конституции в силу) [13, c. 274-275]. Статья 2-я Конституции 1795 года отражает 

идею о том, что все французские граждане являются «суверенными» [7], но наряду с 

этим, были слышны голоса о том, что конституция охватывает суверенитет народа либо 

частично [4, c. 64] либо полностью [12, c. 15]. В последующие периоды отношение к 

коллективному явлению в конституционном праве Франции менялось в зависимости от 

политических режимов [4, c. 55]. 

 В 1946 году, когда была принята Конституция Четвертой Республики, данный 

вопрос вновь обрел актуальность. В результате было принято компромиссное решение, 

совмещающее две совершенно разные концепции суверенитета. 3-я статья этой Конститу-

ции гласила, что «национальный суверенитет принадлежит народу» [1, c. 169]. Этот ком-

промиссный вариант нашел свое отражение и в 3-й статье Конституции Пятой Республи-

ки, принятой в 1958 году: «Национальный суверенитет принадлежит народу, и народ 

осуществляет его через своих представителей и посредством референдума» [11, c. 31].  

Причиной для обсуждения явился тот факт, что реализация суверенитета народа 

или нации содержит в себе концептуально разные черты. Теоретически, согласно прин-

ципу национального суверенитета, национальная власть осуществляется его представи-

телями, наделенными репрезентативным мандатом, а в условиях народного суверените-

та – лицами, уполномоченными императивным мандатом [1, c. 169]. Правовед Мишель 

Тропер отмечает, что суверенитет осуществляется в рамках форм и возможностей, приз-

нанных конституцией. Народ осуществляет его либо путем прямого референдума либо 

путем принятия законов, отражающих общую волю, посредством своих уполномочен-

ных делегатов. Поскольку делегаты выражают не свою собственную волю, а волю носи-

теля суверенитета, они именуются представителями [19]. Раймон Карре де Мальберг 

отмечает, что в отличие от короля, нация имеет абстрактное воплощение, и поэтому она 

сама не может осуществлять свой суверенитет и доверяет эту миссию своим «представи-

телям» [12, c. 9]. Суверенная нация обладает всей полнотой власти государства [12, c. 

23], воля нации выражается отдельными лицами и исключительно от ее имени. Филипп 

Ардан подчеркивает, что представители нации «не являются владельцами суверенитета» 

[1, c. 167] и они наделяются соответствующим мандатом только через выборы. Как вид-

но, нет никакой зависимости между избирателем и представителем, который в свою 

очередь способен самостоятельно действовать в рамках национального суверенитета, 

тогда как в случае с народным суверенитетом, делегат действует по указанию народа и 

напрямую зависит от него. Неслучайно, что народный суверенитет является концепцией 

идеалистической демократии [4, c. 61], а национальный суверенитет в конечном итоге 

может вести к суверенитету парламента [4, c. 65]. (События в Великобритании после 

решения суверенного народа покинуть Европейский Союз показали, что парламент мо-

жет взять на себя инициативу и действовать в качестве суверена). В целом, с конца 18-го 

века попытки парламента утвердить себя в качестве единственного органа, наделенного 

суверенитетом со стороны народа [13, c. 118], начинают сопровождаться угрозой утраты 

части суверенитета. В этом смысле, форма президентского правления обеспечивает сба-

лансированное выражение суверенитета путем создания «жесткого» сотрудничества 

между ветвями власти.  

 

2. Нация или народ в качестве источника суверенитета: общие практические 

особенности  

Хотя понятия национального и народного суверенитета имеют разные теоретиче-

ские характеристики, ссылка на народ или нацию, как источника суверенитета в консти-
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туционном праве государств, не представляет серьезной концептуальной разницы. Неза-

висимо от того, кто – народ (в Италии, Германии) или нация (Испания) – указан в кон-

ституции страны в качестве суверена, понятие суверенитета включает в себя элементы 

обеих концепций [18, c. 27-43]. Народный суверенитет чаще всего практикуется в 

Швейцарии, и референдум периодически используется в различных условиях (общест-

венная инициатива, парламентский референдум и принудительный референдум) [9].  

Конституция Азербайджанской Республики подтверждает принадлежность суве-

ренитета народу. 2-я статья Конституции именуется «суверенитетом народа». В преам-

буле говорится, что одной из основных целей азербайджанского народа является «пост-

роить, как выражение воли народа, правовое, светское государство, обеспечивающее 

верховенство законов» [3, c. 3-4]. Народ выражает свой суверенитет как напрямую, так и 

через своих представителей. Второй пункт 2-й статьи конституции гласит: «Народ Азер-

байджана осуществляет свое суверенное право непосредственно путем всенародного 

голосования – референдума и через своих представителей, избранных на основе всеоб-

щего, равного и прямого избирательного права путем свободного, тайного и личного 

голосования» [3, c. 4]. Волеизъявление народа, упомянутое в преамбуле, как на референ-

думах, так и через представителей, избранных всенародным голосованием, демонстри-

рует народный характер суверенитета, утвержденного в конституции наряду с национа-

льным суверенитетом. 

Второй пункт 1-й статьи Конституции АР гласит, что «Народ Азербайджана сос-

тоит из граждан Азербайджанской Республики, проживающих на территории Азербай-

джанской Республики и за ее пределами, рассматривающихся как подвластные Азербай-

джанскому государству и его законам...» [3, c. 4]. В тексте конституции не фигурирует 

понятие нации, не отмечаются какие-либо отличительные черты между народом и наци-

ей. 5-я статья Конституции АР (который определяет «единство народа» и дополнительно 

разъясняет эту мысль во втором пункте упомянутой статьи: «Единство народа Азербай-

джана составляет основу Азербайджанского государства. Азербайджанская Республика 

является общей и неделимой родиной всех граждан Азербайджанской Республики» [3, c. 

5]) и 44-я статья Конституции (обеспечение права каждого на сохранение своей нацио-

нальной принадлежности [3, c. 20]) говорит о том, что единство народа не связано с его 

этническими особенностями. В этой ситуации доминирующим является фактор единого 

гражданства. Единство народа, неделимость государства и недопустимость присвоения 

власти какой-либо группой народа подтверждает единую природу суверенитета и ука-

зывает на ее исключительную принадлежность народу.  

Народ, согласно Жан-Жаку Руссо, является совокупностью граждан, и суверени-

тет принадлежит всем гражданам. Однако эти граждане, в отличие от теории Руссо, в 

индивидуальном порядке не могут распоряжаться какой-либо частью суверенной власти. 

Главная ценность, которая их объединяет – это «азербайджанство», чувство принадлеж-

ности к Азербайджану. Здесь играют роль как реальный, так и духовный фактор. Други-

ми словами, если народ охватывает всех своих граждан как реальное явление, то нация – 

как абстрактное явление всегда будет подтверждением их всеобщего единства. Консти-

туция Азербайджанской Республики подтверждает суверенитет народа и в то же время 

включает в себя элементы национального суверенитета, что означает, что народ рассма-

тривается как нации, и нация, идентифицирующая себя с народом, находят свое юриди-

ческое выражение в лице государстве. Исследователь Флоренс Шальтиель описывает 

эту ситуацию следующим образом: «Народ осуществляет суверенитет тогда, когда этого 

хочет нация» [4, c. 67]. Хотя народ и считается носителем суверенитета, он не осуществ-

ляет его напрямую, как того утверждал Руссо. Он изъявляет свою непосредственную 

волю лишь по вопросам особой важности.  

Все это указывает на то, что элементы двух различных концепций соединяются и 

действуют как более оптимальный вариант с новыми оттенками.  

Во-первых, представительство в концепции национального суверенитета регули-

руется на основе репрезентативного мандата, а в концепции народного суверенитета – 

императивного мандата. В первом случае, представитель действует самостоятельно, 

принимает решения, в соответствии со своей совестью и политическими убеждениями, а 

в втором случае по указаниям избирателей.  

Во-вторых, представитель представляет не волю своих избирателей, а волю всей 

нации. Он участвует на выборах по мажоритарной или пропорциональной системе и 

избирается избирателями, которые являются неотъемлемой частью нации («избирается в 
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избирательном округе, а не избирательным округом») и получает право представлять 

всю нацию [1, c. 172-173. Его встречи с избирателями, соответствующего округа, регу-

лируются его личным желанием или избирательной стратегией. В 4-й статье Конститу-

ции АР говорится: «Никто, кроме избранных народом полномочных представителей, не 

вправе представлять народ, говорить от имени народа и выступать с обращениями от 

имени народа» [3, c. 5].  

В-третьих, прямое волеизъявление народа путем референдума, наряду с наличием 

избранных им представителей, исходит из концепции народного суверенитета. Референ-

дум дает народу возможность принять окончательное решение. Сегодня в различных 

странах периодически прибегают к референдуму, особенно когда народу предстоит вы-

разиться относительно основополагающих нормы государства. Конституция Азербай-

джанской Республики считает возможным принятие изменений и поправок к основному 

закону исключительно путем референдума (второй пункт 3-й статьи [3, c. 4]). В Азер-

байджане с целью принятия поправок и изменений к конституции было проведено три 

референдума – 24 августа 2002 года, 18 марта 2009 года и 26 сентября 2016 года, кото-

рые, безусловно, можно считать проявлением народного суверенитета. Эти референду-

мы позволили народу принять прямое участие в изменении главного закона государства, 

не прибегая к помощи своих представителей.  

Исключение представителей народа от непосредственного участия в процессе 

принятия поправок и дополнений в конституцию, исходит из сущности суверенитета, 

предусмотренного в самой же конституции АР. Данный факт свидетельствует о том, что 

Конституции Азербайджанской Республики, рассматривает не только репрезентативной 

формы демократии, но и предусматривает прямое участие народа. С другой стороны, 

никакой государственный орган не имеет права изменить волю суверенного народа. В 

154-й статье Конституции Азербайджанской Республики говорится, что «Конституци-

онный Суд Азербайджанской Республики не вправе принимать решения по изменениям 

в тексте Конституции Азербайджанской Республики, принятой путем референдума» [3, 

c. 77]. Конституционный суд не обладает правом изменить волю народа и выступить 

против нее. Не случайно, что Конституционный Совет (Суд) Франции отказался осущес-

твлять проверку соответствия принятого на референдуме закона конституции страны, 

поскольку он является непосредственным выражением воли народа – носителя сувере-

нитета (в данном случае суд использовал формулировку «прямое выражение националь-

ного суверенитета») [4, c. 72].  

В-четвертых, универсальный характер голосования исходит из самой концепции 

народного суверенитета. Концепция национального суверенитета предусматривает не-

равенство среди граждан (осуществление избирательных функций индивида, а не его 

прав, в результате чего голосование ограничивается определенными социальными груп-

пами), в то время как с точки зрения народного суверенитете, избиратели пользуются 

правом голоса, а не исполняют функцию голосования. То есть, право голоса без исклю-

чений распространяется на всех граждан [1, c. 167].  

В-пятых, избирание президента путем всенародного голосования и его статус как 

непосредственного представителя нации, происходит из особенностей обеих концепций.  

Перечисленные особенности свидетельствуют о том, что прогрессивные элементы 

двух различных концепций, практически отражаются на практике. Выбор в пользу од-

ной из них не полностью будет отвечать реалиям современной эпохи.  

 

Заключение  

Обсуждения, вызванные со времен Великой Французской Революции на счет то-

го, кому же все – таки народу или нации, должен принадлежать суверенитет, в первую 

очередь исходят из теоретических начал этих концепций. Однако самое главное заклю-

чается в том, что источником власти и суверенитета становится коллективное явление. 

Это в свою очередь придало новое значение суверенному территориальному государст-

ву, ознаменовало его вступлению в новую фазу развития и обеспечило «не только тран-

сфер, но и трансформацию суверенитета» [12, c. 9]. 
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SUMMARY 

Zeynalov F. National or people’s sovereignty? In the article the author provides a comparative 

analysis of these two notions. He explains through the examples that owing to the historical context dur-

ing the French Revolution, the gradual process of transforming the bearer of the sovereignty has started, 

and shift of power from the king to the collective unit has caused several disputes and discussions of theo-

retical nature. The collective unit, called the people or the nation, began to play the role of carrier of sov-

ereignty, acting at the same time as the source of supreme power. Belonging of sovereignty to the people 

or the nation is manifested in the forms how the power presented to their representatives. Each of these 

forms has its own theoretical peculiarities. However, in the wake of historic developments the manifesta-

tion of one or another form of sovereignty practically loses its relevance. Regardless of the forms of ex-

pression of belonging of sovereignty to the people or the nation, sovereignty displays various and pro-

gressive elements of these concepts (renunciation of imperative mandate in favor of representative 

mandate, sovereignty is exercised through representatives rather than delegates).    

Keywords: nation, people, French approach to nation, German approach to nation, national sover-

eignty, people’s sovereignty, representative’s man ate, imperative man ate, constitution, Azerbaijanism. 
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ВИДИ ТА ФОРМИ НЕЗАКОННОГО (КОНТРАБАНДНОГО) 

ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА/АБО ПЕРЕВЕЗЕННЯ  

НА ТЕРИТОРІЮ (З ТЕРИТОРІЇ) УКРАЇНИ 

 
У статті наголошено на тому, що протидія незаконному (контрабандному) переміщенню 

та/або перевезенню є одним із пріоритетних напрямів діяльності держави. Проаналізовано законо-

давство у сфері протидії незаконному (контрабандному) переміщенню та/або перевезенню на те-

риторію (з території) незаконних мігрантів, товарно-матеріальних цінностей, наркотичних засобів 

та їх прекурсорів. Досліджено поняття та види незаконного (контрабандного) переміщення та/або 

перевезення. Визначено поняття форми незаконного (контрабандного) переміщення та/або переве-

зення на територію (з території) незаконних мігрантів, товарно-матеріальних цінностей, наркотич-

них засобів та їх прекурсорів. Зроблено висновок про необхідність внесення змін у законодавство 

в цій сфері. 

Ключові слова: контрабанда, наркотичні засоби, прекурсори, мігранти, товарно-

матеріальні цінності, види та форми контрабандного ввезення (вивезення). 

 

Постановка проблеми. Незважаючи на досить значну нормативно-правову базу 

у сфері боротьби із контрабандою та іншими видами незаконного переміщення та/або 

перевезення через митний кордон України, випадків правопорушень у цій сфері стає 

дедалі більше. Про це свідчить, серед іншого, статистика, наведена Державною фіс-

кальною службою України. Так, лише упродовж 6 місяців 2018 року Державною фіска-

льною службою України було виявлено 371 факт переміщення через митний кордон 

України наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів з пору-

шенням митного законодавства. Митницями Державної фіскальної служби було виявле-

но: кокаїну – 14,6 кг, героїну – 5,3 кг, екстракційного опію – 20,3 кг, 2 859 таб., 
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457 капс., 22 амп. інших наркотичних засобів; 5,4 кг, 43 767 таб., 2014 капс., 20 амп., 

0,02 л психотропних речовин; а також 1407 кг, 16522 л, 28 994 табл. прекурсорів. Крім 

того, виявлено 194 факти переміщення через митний кордон України зброї та боєприпа-

сів, з порушенням митного чинного законодавства [1].  

За 7 місяців 2019 року Державною прикордонною службою України затримано 

1,5 тисячі мігрантів і припинено діяльність 8 організованих злочинних угруповань, які 

займались їх переправленням [2]. 

Незаконне (контрабандне) переміщення та/або перевезення, що здійснюються 

шляхом ввезення або вивезення, як швидко поширюване суспільне явище загрожує бага-

тьом сферам життя. По-перше, це загроза національній безпеці України чи безпеці інших 

країн в разі незаконного вивезення (ввезення) зброї масового ураження, вогнепальної 

зброї та боєприпасів. По-друге, загроза економічній безпеці у разі незаконного вивозу 

стратегічної сировини та товарів, валютних цінностей, а також не надходженні доходів 

від митних платежів і тому зменшення доходної частини бюджету. По-третє, це загроза 

життю та здоров’ю людей при контрабанді отруйних, сильнодіючих речовин, у тому 

числі тих, що віднесені до наркотичних. По-четверте, загроза національній історичній та 

культурній спадщині при контрабанді культурних цінностей. 

Таким чином протидія незаконному (контрабандному) переміщенню та/або пе-

ревезенню стає одним із пріоритетних напрямів діяльності держави. Тому як на законо-

давчому, так і на практичному рівні повинен існувати налагоджений механізм протидії 

незаконному (контрабандному) переміщенню та/або перевезенню, а також чітко визна-

чений перелік видів та форм незаконного (контрабандного) ввезення (вивезення) на те-

риторію (з території) мігрантів, товарно-матеріальних цінностей, наркотичних засобів та 

їх прекурсорів.  

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Важливо 

зазначити, що, незважаючи на виняткову важливість і актуальність питання правового 

регулювання незаконного (контрабандного) переміщення та/або перевезення, вітчизняна 

та зарубіжна наука не приділила достатньої уваги розробці видів та форм контрабандно-

го ввезення (вивезення) на територію (з території) незаконних мігрантів, товарно-

матеріальних цінностей, наркотичних засобів та їх прекурсорів. Відсутність дефініцій, 

адекватного понятійного апарату вказує на істотні прогалини у чинному законодавстві 

України. 

Разом з тим у правовій науковій літературі теоретичного і методологічного харак-

теру зосереджено чимало ідей та обґрунтованих положень, які стосуються даної пробле-

матики. Теоретичним аспектам проблемам поняття та сутності контрабанди присвячені 

праці таких вчених правознавців, як П. Андрушко, І. Бураковський, О. Бусол, 

П. Кравчук, В. Лук’янова, М. Мельник, А. Музика, О. Омельчук, А. Павлова, О. Працюк, 

Ю. Сучкова, В. Тимошенко та інших. 

Окремим аспектам правового регулювання нелегальної міграції присвячені нау-

кові праці С. Бирюкова, О. Брисковської, А. Вознюк, Д. Каплун, Л. Капітанчука, 

А. Клібанчука, С. Чернявського. 

Незважаючи на значну теоретичну базу дослідження контрабанди, у науковій 

сфері недостатньо розкриті питання видів та форм контрабандного ввезення (вивезення) 

на територію (з території) незаконних мігрантів, товарно-матеріальних цінностей, нар-

котичних засобів та їх прекурсорів. Тому дана проблематика потребує подальшого нау-

кового дослідження, особливо в умовах безвізового режиму. 

Виходячи з актуальності і значущості проблеми, метою статті є визначення ви-

дів та форм незаконного (контрабандного) переміщення та/або перевезення на територію 

(з території) України незаконних мігрантів, товарно-матеріальних цінностей, наркотич-

них засобі та їх прекурсорів. 

Для досягнення зазначеної мети були поставлені такі завдання: 

‒ проаналізувати сутність і нормативний зміст контрабанди;  

‒ визначити види та форми контрабандного ввезення (вивезення) на територію 

(з території) незаконних мігрантів, товарно-матеріальних цінностей, наркотичних засо-

бів та їх прекурсорів; 

‒ визначити поняття форми незаконного (контрабандного) переміщення та/або 

перевезення на територію (з території) незаконних мігрантів, товарно-матеріальних цін-

ностей, наркотичних засобів та їх прекурсорів 

‒ розглянути подальші перспективи внесення змін у законодавство в сфері пра-
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вового регулювання протидії незаконному (контрабандному) переміщенню та/або пере-

везенню. 

Виклад основного матеріалу. Саме з появою кордонів між країнами та стяг-

нення мита за переміщення товарів через них виник один із найпоширеніших видів зло-

чинів – контрабанда. Практично у всіх країнах під контрабандою (contro ‒ проти, bando ‒ 

урядової постанови) розуміється переміщення через митний кордон (кордон держави) 

товарів та інших предметів поза митним контролем або з прихованням від митного кон-

тролю.  

Визначення контрабанди надається і в українському законодавстві. Відповідно 

до ст. 201 Кримінального кодексу України (далі – ККУ), контрабанда, це переміщення 

через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного 

контролю культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоак-

тивних матеріалів, зброї або боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї або 

бойових припасів до неї), частин вогнепальної нарізної зброї, а також спеціальних техні-

чних засобів негласного отримання інформації [3]. 

Крім ст. 201 ККУ, Кримінальний кодекс України передбачає такі види незакон-

ного переміщення через митний кордон України, як: 

‒ переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з при-

ховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкіс-

них порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, забороне-

них до вивозу за межі митної території України (стаття 201
-1

 ККУ); 

‒ незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини (стат-

тя 268 ККУ); 

‒ ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ на-

сильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію 

(стаття 300 ККУ); 

‒ ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів 

(стаття 301 ККУ); 

‒ контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи пре-

курсорів або фальсифікованих лікарських засобів (стаття 305 ККУ). 

Крім кримінальної відповідальності, в Україні за контрабанду передбачена ад-

міністративна відповідальність відповідно до розділу XVІІІ Митного кодексу України. 

Порушення митних правил є адміністративним правопорушенням, яке є протиправними, 

винними (умисні або з необережності) діями чи бездіяльністю, що посягають на встано-

влений цим Кодексом та іншими актами законодавства України порядок переміщення 

товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, 

пред’явлення їх органам доходів і зборів для проведення митного контролю та митного 

оформлення, а також здійснення операцій з товарами, що перебувають під митним конт-

ролем або контроль за якими покладено на органи доходів і зборів Митним кодексом 

України чи іншими законами України, і за які Митним кодексом України передбачена 

адміністративна відповідальність. Адміністративна відповідальність за правопорушення, 

передбачені Митним кодексом України, настає у разі, якщо ці правопорушення не тяг-

нуть за собою кримінальну відповідальність [4]. 

Виходячи з визначення контрабанди та безпосередньо предметів контрабанди 

можна відокремити різні види незаконного (контрабандного) переміщення та/або пере-

везення. Зокрема в залежності від юридичної відповідальності, яка настає при здійсненні 

незаконного (контрабандного) переміщення та/або перевезення: 1) незаконне (контраба-

ндне) переміщення та/або перевезення, за яке передбачено кримінальна відповідаль-

ність; 2) незаконне (контрабандне) переміщення та/або перевезення, за яке передбачено 

адміністративну відповідальність. 

Залежно від предмету незаконного (контрабандного) переміщення та/або пере-

везення: 1) незаконне (контрабандне) перевезення історичних та культурних цінностей; 

2) незаконне (контрабандне) перевезення вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, 

зброї або боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї або бойових припасів до 

неї), частин вогнепальної нарізної зброї; 3) незаконне (контрабандне) перевезення лісо-

матеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроб-

лених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території 

України; 4) незаконне (контрабандне) перевезення наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів; 5) неза-
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конне (контрабандне) перевезення спеціальних технічних засобів негласного отримання 

інформації; 6) інші. 

Під формою контрабандного ввезення (вивезення) розуміється зовнішній вияв 

контрабанди, за допомогою якої здійснюється переміщення предметів контрабанди поза 

митним контролем або шляхом приховування від митного контролю. Це можуть бути 

легкові та вантажні автомобілі, тварини, спеціально виготовлені літальні пристрої, тор-

педи, трубопроводи, ємності та люди. Тоді як способами здійснення контрабанди є: 

1) переміщення поза митним контролем; 2) переміщення шляхом приховування від мит-

ного контролю. 

Під незаконним переміщенням поза митним контролем потрібно розуміти їх пе-

реміщення через митний кордон України поза місцем розташування митного органу 

(тобто поза зонами митного контролю), або поза часом здійснення митного оформлення, 

або з використанням незаконного звільнення від митного контролю внаслідок зловжи-

вання посадовими особами митного органу своїм службовим становищем [5]. 

Незаконне переміщення предметів із приховуванням від митного контролю ‒ це 

їх переміщення через митний кордон України з використанням спеціально виготовлених 

сховищ (тайників) та інших засобів чи способів, що утруднюють їх виявлення, або шля-

хом надання одним товарам вигляду інших, або з поданням митному органу як підстави 

для переміщення товарів підроблених документів чи одержаних незаконним шляхом або 

таких, що містять неправдиві дані [5]. 

Незважаючи на досить широкий спектр видів та форм незаконного (контрабанд-

ного) переміщення та/або перевезення, криміналізації потребують деякі види контрабан-

ди, особливо правопорушення у сфері перевезення товарно-матеріальних цінностей.  

Так, незаконне (контрабандне) переміщення та/або перевезення товарів виклю-

чені з диспозиції ст. 201 ККУ, за неї зараз передбачена адміністративна відповідальність. 

Незважаючи на це, на розгляд Верховної Ради України був представлений законопроект 

«Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів Укра-

їни щодо криміналізації контрабанди товарів» № 8543 від 03.07.2018, де пропонується у 

визначенні контрабанди додати переміщення через митний кордон України поза митним 

контролем або з приховуванням від митного контролю товарів у значних розмірах, а 

також у великих та особливо великих розмірах.  

Якщо розглядати товари у значенні передбаченому Митним кодексом України, 

то під товарами розуміються будь-які рухомі речі, у тому числі ті, на які законом поши-

рено режим нерухомої речі (крім транспортних засобів комерційного призначення), ва-

лютні цінності, культурні цінності, а також електроенергія, що переміщується лініями 

електропередачі [4]. 

Крім вищезгаданого законопроекту, розглядався також проект Закону «Про вне-

сення змін до Кримінального кодексу України щодо криміналізації контрабанди алкого-

льних напоїв, тютюнових виробів» № 3254 від 07.10.2015, який пропонує доповнити 

визначення контрабанди як переміщення через митний кордон України поза митним 

контролем або з приховуванням від митного контролю алкогольних напоїв, тютюнових 

виробів, вчинене у значних розмірах. Також ст. 201 ККУ доповнюється пунктами щодо 

контрабанди алкогольних напоїв, тютюнових виробів, вчинене у великих розмірах та у 

особливо великих розмірах, а також вчинені за попередньою змовою групою осіб або 

особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або службовою осо-

бою з використанням службового становища. 

Крім перелічених предметів контрабанди, криміналізації потребує незаконне 

(контрабандне) переміщення та/або перевезення цінних та рідкісних видів тварин і рос-

лин та (або) тварин і рослин, які перебувають під загрозою зникнення, мікробіологічних 

або інших біологічних агентів чи токсинів, трансплантаційних органів або тканин люди-

ни тощо. 

Що стосується видів та форм контрабандного ввезення (вивезення) на територію 

(з території) незаконних мігрантів, то в юридичній літературі іноді зустрічається термін 

контрабанда людьми. Якщо вживати його в такому значенні, постає питання про ви-

знання фізичної особи предметом контрабанди. Такий предмет більш доречний при ква-

ліфікації злочину за статтею 149 ККУ (торгівля людьми). Ця стаття передбачає 

об’єктивну сторону у вигляді переміщення, переховування, передачу або одержання лю-

дини. Такі дії можуть передбачати незаконне переміщення через кордон, а значить неза-

конне (контрабандне) переміщення та/або перевезення. Але різниця в тому, що безпосе-
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реднім об’єктом ст. 149 ККУ є свобода та (або) особиста недоторканість людини, а 201 

ККУ – встановлений порядок переміщення матеріальних цінностей і окремих предметів 

і речовин, що вилучені з вільного обігу, через митний кордон України. Тому визнання 

людини предметом незаконного (контрабандного) переміщення та/або перевезення є не 

досить доречним. 

Також незаконне (контрабандне) переміщення та/або перевезення тісно пов'яза-

ні з нелегальною міграцією. Хоча нелегальна міграція більш широкий термін, який 

включає, крім незаконного перетину кордону, проживання на території країни без нале-

жного дозволу компетентних державних органів. Тому вона виникає або з моменту по-

рушення правил в’їзду на територію держави та виїзду з неї або з моменту порушення 

правил перебування на території держави, що зумовлює необхідність продовження візи 

та реєстрації на території країни перебування. 

Нелегальна міграція характеризується незаконним переміщенням через держав-

ний кордон, тобто поза пунктами пропуску або з приховуванням від прикордонного та 

митного контролю фізичних осіб, при використані підроблених документів, візи (або без 

візи), самостійно чи за допомогою третіх осіб. 

Кримінальна відповідальність за незаконне переміщення через державний кор-

дон передбачена Кримінальним кодексом України за статтею 332 ККУ (незаконне пере-

правлення осіб через державний кордон України).  

Формами ввезення (вивезення) мігрантів тут виступає транспортний засіб (залі-

зничний, легковий або вантажний автотранспорт, авіаційний, гужовий, морський) та 

інші засоби, які полегшують перетинання (лижі, човен, дельтаплан) або у пішому поряд-

ку (а також перепливання). Також використовується укриття в конструктивних особли-

востях, спеціально обладнаних замаскованих схованках, з використанням технологічних 

пустот або серед вантажу. Наприклад, «спальник» вантажівки, ніша за декоративним 

оздобленням каюти, міжстельовий простір пасажирського вагону, з використанням ін-

ших способів ухилення від прикордонного контролю. 

Переправлення осіб через державний кордон України поза пунктами пропуску 

може відбуватись самостійно із засобами навігації, картою, схемою маршруту, із засо-

бами зв’язку, через які здійснюється корегування руху або за допомогою провідника.  

У пунктах пропуску фізичні особи відкрито або з приховуванням можуть пере-

тинати кордон без відповідних документів або з документами, що містять недостовірні 

відомості про особу, а також без дозволу відповідних органів влади. 

Незважаючи на наявність відповідальності за незаконне переправлення осіб че-

рез кордон, залишається не врегульованим питання законодавчого забезпечення протидії 

незаконному ввезенню мігрантів по морю. Крім того, в Україні не врегульоване питання 

про депортацію незаконних мігрантів, а дипломатичні відомства іноземних країн не зав-

жди охоче співпрацюють з правоохоронними органами в ідентифікації та поверненні на 

батьківщину нелегальних мігрантів. Потребують формування спеціальні норми криміна-

льного і адміністративного права щодо застосування рабської праці мігрантів, експлуа-

тації мігрантів.  

Окремим видом незаконного (контрабандного) переміщення та/або перевезення 

у Кримінальному кодексі України є контрабанда наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів (ст. 305 

ККУ). 

У законодавстві наркотиками визначаються хімічні речовини рослинного чи си-

нтетичного походження, що викликають зміну психічного стану людини, систематичне 

вживання яких формує залежність від них; наркотиками у широкому значенні є нарко-

тичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори, обіг яких регулюється за-

коном [6]. 

У залежності від предмета незаконне (контрабандне) перевезення наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікар-

ських засобів може бути розділене на: 1) контрабанду наркотичних засобів; 2) контраба-

нду психотропних речовин; 3) контрабанду аналогів чи прекурсорів; 4) незаконне (конт-

рабандне) переміщення та/або перевезення фальсифікованих лікарських засобів. 

Способами незаконного (контрабандного) переміщення та/або перевезення нар-

котичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікова-

них лікарських засобів виступають переміщення цих речовин поза митним контролем 

або шляхом приховування від митного контролю.  
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Формами ввезення (вивезення) наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських можуть бути потяги (в служ-

бовому купе провідників, в пасажирському купе, в технологічних місцях, в туалеті), 

особисті речі (в дорожніх сумках, в постільній білизні, кишенях), організм людини чи 

тварини (ковтання наркотиків або використання внутрішніх порожнин), легковий та па-

сажирський автотранспорт, міжнародні поштові відправлення та інше. 

Актуальним питанням у сфері ввезення (вивезення) на територію (з території) 

незаконних мігрантів, товарно-матеріальних цінностей, наркотичних засобів та їх преку-

рсорів виступає правове регулювання переміщення через лінію зіткнення в районах про-

ведення Операції об’єднаних сил. У статтях ККУ згадується переміщення через митний 

кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, але 

не зазначається лінія зіткнення або розмежування. Це нове поняття, яке потрібно врахо-

вувати при кваліфікації злочинів на території проведення операції Об’єднаних сил на 

сході України. 

Лінія зіткнення ‒ умовне розмежування між тимчасово неконтрольованою тери-

торією та контрольованою територією [7]. Тобто це умовне розділення території Доне-

цької та Луганської областей між територією, де розміщені населені пункти, у яких ор-

гани державної влади України не здійснюють або здійснюють не у повному обсязі свої 

повноваження та підконтрольними територіями. Тому потрібно доповнити відповідні 

статті таким позначенням як переміщення через лінію зіткнення, тобто в район або з 

району проведення операції Об’єднаних сил.  

Висновки. Узагальнюючи вищевикладене, під формою незаконного (контраба-

ндного) переміщення та/або перевезення на територію (з території) незаконних мігран-

тів, товарно-матеріальних цінностей, наркотичних засобів та їх прекурсорів розуміється 

зовнішній вияв переміщення та/або перевезення предметів або людей поза митним конт-

ролем або шляхом приховування від митного контролю. Це може бути транспортний 

засіб (залізничний, легковий або вантажний автотранспорт, авіаційний, гужовий, морсь-

кий), люди, тварини та інше. 

З кожним роком форми незаконного (контрабандного) переміщення та/або пере-

везення на територію (з території) незаконних мігрантів, товарно-матеріальних ціннос-

тей, наркотичних засобів та їх прекурсорів удосконалюються. Застосовуються сучасні 

технології, об’єднується цілий комплекс способів приховування незаконного (контраба-

ндного) переміщення та/або перевезення, залучаються співробітники митних та правоо-

хоронних органів, а саме незаконне (контрабандне) переміщення та/або перевезення 

здійснюється транснаціональними злочинними угрупуваннями. Тому з появою нових 

форм приховування незаконного (контрабандного) переміщення та/або перевезення пот-

рібно удосконалювати  засоби протидії і впроваджувати їх у практичну площину. 

Щодо видів незаконного (контрабандного) переміщення та/або перевезення, то 

нагальним є питання криміналізації деяких видів контрабанди, а також подолання про-

галин і протиріч у національному міграційному законодавстві.  
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SUMMARY 

Krylovetskyi A. L. Types and forms of illegal (smuggling) movement and / or transport to the 

territory (from the territory) of Ukraine. The article emphasizes that combating illegal (smuggling) move-

ment and / or transportation is one of the priority activities of the state.  The statistical reporting of the State 

Fiscal Service of Ukraine and the State Border Guard Service of Ukraine on counteracting illegal (smuggling) 

movement and / or transportation is analyzed.  It is noted that despite the considerable legal and regulatory 

framework in the field of combating smuggling and other types of illegal movement and / or transportation 

across the customs border of Ukraine, the number of cases of offenses in this area is increasing. 

The absence of sound scientific development of the types and forms of smuggling (export) to 

the territory (from the territory) of illegal migrants, inventory, narcotic drugs and their precursors, etc. is 

noted.  The special relevance of such studies is emphasized in the context of the visa-free regime and the 

regimes established during the resolution of the internal armed conflict. 

The current national legislation in the field of combating illegal (smuggling) movement and / or 

transportation to the territory (from the territory) of illegal migrants, inventory, narcotics and their precur-

sors is analyzed. 

Some types of illegal (smuggling) movement and / or transportation have been identified and 

investigated.  Emphasis is placed on the classification of legal liability for illegal (smuggling) movement 

and / or transportation. 

External detection of smuggling by means of which smuggling is carried out outside customs 

control or by means of concealment from customs control is designated as a form of illegal (smuggling) 

movement and / or transportation to the territory (from the territory) of illegal migrants, inventory and 

their narcotics  precursors.  The relationship between the form and method of illegal (smuggling) move-

ment and / or transportation has been proved. 

The conclusion was made about the need to amend the legislation in this area. 

Keywords: smuggling, narcotics, precursors, migrants, inventory, types and forms of smuggling 

(export). 
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ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕНСІЙНИХ 

ПРАВОВІДНОСИН УКРАЇНИ В УМОВАХ 

РЕФОРМУВАННЯ 

 
Досліджено правову природу та специфіку пенсійних правовідносин в Україні в умовах 

проведення пенсійного реформування. Подано дефініцію таких понять, як «пенсійне забезпечен-

ня», «пенсія» та «пенсійні правовідносини». Виокремлено основні ознаки пенсійних правовідно-

син, зокрема акцентовано увагу на перерозподільному та соціально-аліментарному їх характері. 

Розкрито специфічні особливості суб’єкта та об’єкта пенсійних правовідносин. Охарак-

теризовано правовий статус загальних та спеціальних суб’єктів. Визначено особливості пенсії, які 

відрізняють її від інших виплат соціального характеру. 

Проаналізовано співвідношення понять «пенсійні правовідносини» та «правовідносини у 

сфері пенсійного забезпечення». Акцентовано увагу на напрямах реформування сфери пенсійного 

забезпечення України та здійснених заходах на першому етапі реформування. 

Ключові слова: право на пенсійне забезпечення, пенсійне забезпечення, пенсія, пенсійні 

правовідносини, загальні та спеціальні суб’єкти пенсійних правовідносин, правовий статус, 

об’єкт пенсійних правовідносин, пенсійна реформа. 

 

Постановка проблеми. Пенсійне забезпечення – це комплексне утворення у 

праві. Таке розуміння обумовлене різноманітністю і методів правового регулювання, і 

міжгалузевими компонентами. Йдеться про те, що пенсійне забезпечення носить інтег-

ральний характер, і його ефективне функціонування можливе тільки за умови викорис-

тання правових механізмів різних галузей права. Із викладеного вбачається, що право-

відносини в пенсійному забезпеченні різноманітні, відповідно, носять різний 

функціональний характер, тобто виконують різні функції [1, с. 130]. Ураховуючи те, що 

в Україні здійснено ряд важливих заходів щодо реформування сфери пенсійного забез-

печення, яке має на меті її осучаснення, сьогодні постає необхідність дослідити специ-

фіку пенсійних правовідносин. 

Аналіз публікацій, у яких започатковано вирішення цієї проблеми. Слід на-

голосити на тому, що пенсійне забезпечення та правовідносини у цій сфері були 

об’єктом наукових пошуків таких українських учених, як: Н. Б. Болотіна, Н. М. Хуторян, 

П. Д. Пилипенко, С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко, Г. І. Чанишева, В. М. Андріїв, 

О. В. Москаленко, С. М. Синчук, С. В. Вишновецька, О. В. Тищенко, М. І. Боднарук, 

М. І. Сирота, Я. І. Безугла, В. Я. Бурак, С. О. Сільченко, О. І. Кульчицька, Б. І. Сташків, 

О. Я. Орловський, В. М. Рошканюк, Н. П. Коробенко, А. А. Ширант, Т. В. Кравчук, 

Ж. А. Дробот, В. А. Рудик, Н. М. Стаховська, Я. В. Сімутіна, Г. В. Татаренко, 

В. В. Андріїв, І. Ю. Михайлова, A. М. Юшко, І. В. Оклей, А. В. Скоробагатько та ін. [6, 

c. 1-2]. 

Мета статті – дослідити правову природу та специфіку пенсійних правовідно-

син як об’єкта пенсійної реформи України. 

Виклад основного матеріалу. Для України як соціальної, правової держави 

соціальна функція є однією з головних. Вона полягає в гарантуванні державою 

соціальної безпеки громадян, створення умов для повної реалізації прав на працю, 

достатній життєвий рівень; зняття й пом’якшення соціальних суперечностей за 

допомогою гуманної і справедливої соціальної політики. Зміст соціальної функції, 

зокрема, полягає в забезпеченні соціальних прав людини, серед яких основне місце 

займає право на соціальне забезпечення [2, с. 6]. Одна з організаційно-правових форм 
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реалізації права на соціальний захист – це пенсійне забезпечення, яке є вагомою 

складовою соціально орієнтованої держави [3, с. 7].  

Право на пенсійне забезпечення – одне з основних соціальних прав людини, яке 

закріплене в Конституції України [4, с. 50]. Так, відповідно до ч. 1 ст. 46 Конституції 

України громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на 

забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати 

годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших 

випадках, передбачених законом [5]. 

Пенсійне забезпечення як структурний елемент галузі соціального забезпечення 

характеризується наявністю внутрішньої системи норм, що відображає предмет як суку-

пність суспільних відносин із пенсійного забезпечення, методу, значної спеціальної но-

рмативної бази, принципів тощо [3, с. 7]. Основу предмета пенсійного забезпечення 

складають пенсійні правовідносини.  

У науковій літературі спостерігається так званий плюралізм підходів науковців 

щодо дефініції поняття «пенсійні правовідносини». Так, В. М. Толкунова та Д. І. Рогачов 

визначають пенсійні правовідносини як урегульовані нормами права соціального забез-

печення відносини громадянина (родини) з органом соціального забезпечення, що вини-

кають на основі рішення комісії з призначення пенсій, за яким громадянин (родина) має 

право регулярно у визначені терміни одержувати призначену пенсію у встановленому 

розмірі, а орган, відповідно, зобов’язаний її виплачувати [7]. Н. М. Стаховська пропонує 

розглядати пенсійні правовідносини як тривалі майнові правовідносини, що виникають з 

приводу надання престарілим та непрацездатним категорія громадян (сім’ям) у визначе-

них законом страхових або інших випадках пенсійного забезпечення відповідними дер-

жавними та недержавними органами за рахунок суспільних цільових (страхових) фондів 

[17, с. 105]. Науковці П. Д. Пилипенко та ін. розглядають пенсійні правовідносини в 

контексті їх подвійної природи: як соціально-забезпечувальні та соціально-страхові пра-

вовідносини [18, с. 131, с. 156]. 

М. М. Шумило, ураховуючи правову, економічну, соціально-демографічну та 

морально-етичну складову, розглядає пенсійні правовідносини як урегульовані нормами 

пенсійного законодавства соціально-економічні відносини зі страхування, призначення 

та виплати уповноваженими суб’єктами правоздатним суб’єктам пенсії для реалізації 

останніми своїх прав і свобод та сприяння їхній соціальній захищеності, а у випадку 

спору – захисту останніх [6, c. 12-13]. 

Таким чином, проаналізувавши погляди науковців, пенсійні правовідносини бу-

демо розглядати як урегульовані нормами пенсійного законодавства суспільні відноси-

ни, які виникають за наявності підстав, визначених законодавством, і передбачають 

отримання пенсії у встановленому розмірі.  

Слід звернути увагу на розмежування понять «пенсійні правовідносини» та 

«правовідносини у сфері пенсійного забезпечення». Зазначені поняття необхідно розгля-

дати крізь призму видового та родового понять, де пенсійні правовідносини (пенсійно-

забезпечувальні) є одним, хоча й ключовим, елементом правовідносин у сфері пенсійно-

го забезпечення [6, c. 12].  

Пенсійні правовідносини за своєю правовою природою є складними суспільни-

ми відносинами, а тому варто зупинитися на таких їх ознаках: 1) вони існують лише за 

наявності норм пенсійного законодавства, отже, можна говорити про притаманність їм 

владно-імперативного характеру, що зумовлено максимальною регламентацією прав та 

обов’язків сторін, підстав їх виникнення, зміни та припинення [19, c. 82]; 2) існують 

протягом невизначеного терміну; 3) вони є майновими відносинами; 4) до них передба-

чено застосування принципу диференціації розмірів пенсій; 5) вони мають персоніфіко-

ваний характер (окрім пенсійного забезпечення в разі втрати годувальника), що перед-

бачає надання пенсійного забезпечення конкретній фізичній особі [19, с. 82]; 6) воля 

учасників цих правовідносин проявляється не в підставах їх виникнення, оскільки підс-

тавами тут можуть слугувати юридичні факти, які ніяк не залежать від волі сторін, і не в 

змісті правовідносин як сукупності суб’єктивних прав та обов’язків, а в бажанні реалізо-

вувати і в реалізації цих прав та обов’язків [8, с. 186]; 7) їх реалізація забезпечується 

державою. 

Серед особливостей пенсійних правовідносин потрібно також відзначити пере-

розподільний та соціально-аліментарний характер. Перерозподільний характер полягає в 

тому, що вони закріплюють економічні перерозподільні відносини щодо витрат відпові-
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дних суспільних фондів споживання на задоволення життєво необхідних мінімальних 

потреб непрацездатних та деяких інших, визначених законодавством, верств населення. 

Слід зазначити, що не всі пенсійні правовідносини наділені рисою аліментарності. Ма-

теріальне забезпечення громадян за принципом соціальної аліментарності здійснюється 

лише у системі державного соціального забезпечення за рахунок коштів бюджетів в об-

сязі, що не перевищує гарантованих державою соціальних стандартів [9]. 

Не можна оминути увагою ще одну особливість пенсійних правовідносин. 

Практично всім видам пенсійних правовідносин передують процедурні правовідносини 

із призначення конкретних видів пенсій. Їх головною метою є встановлення юридичних 

фактів, необхідних для функціонування пенсійних правовідносин. Тому можна сміливо 

називати процедурні правовідносини суміжними або допоміжними щодо пенсійних [19, 

с. 83]. 

Специфіка пенсійних правовідносин полягає в наявності спеціального 

суб’єктного складу та об’єкта. Об’єктом пенсійних правовідносин є пенсія. На думку 

О. Є. Буряченка, під пенсією слід розуміти певну частину заробітної плати працівників і 

службовців, відраховувану упродовж їхньої трудової діяльності добровільно або в 

обов’язковому порядку до Пенсійного фонду у формі страхових внесків на майбутні пе-

нсійні виплати з настанням непрацездатності за віком, старості або інших випадків, пе-

редбаченим законом [11, с. 91]. І. С. Ярошенко визначає пенсії як регулярні грошові ви-

плати, які отримують громадяни від держави та спеціальних фондів після досягнення 

встановленого віку, у разі інвалідності, втрати годувальника, за вислугу років [13]. Уче-

ний М. М. Шумило доводить, що пенсія перш за все є економічною категорією, сутність 

якої ґрунтується на економічних принципах [6, с. 12].  

На законодавчому рівні поняття «пенсія» визначено як щомісячну виплату в со-

лідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, яку отри-

мує застрахована особа в разі досягнення нею передбаченого Законом пенсійного віку 

чи визнання її особою з інвалідністю, або отримують члени її сім’ї у випадках, визначе-

них Законом [10]. Доречно погодитися з думкою М. І. Дерев’янко щодо недосконалості 

визначення на законодавчому рівні цього поняття, оскільки, по-перше, дійсно, пенсії за 

способом акумуляції, перерозподілу коштів можуть бути не лише страхові, а й державні 

(пенсія за вислугу років певним категоріям працівників); по-друге, у деяких випадках 

пенсія носить одноразовий характер. 

Серед ознак пенсії, які, у свою чергу, відрізняють її від інших виплат соціального 

характеру, слід виокремити: 1) її установлюють із настанням ситуацій, що дають на це 

право; 2) визначають з урахуванням величини й характеру трудового внеску працівника; 

3) установлюють тільки у грошовій формі як частину відкладеної заробленої плати і ви-

плачують конкретному громадянину; 4) призначають довічно й переглядають тоді, коли 

з’являються додаткові відомості про участь пенсіонера у трудовій діяльності [11, с. 92].  

Ураховуючи характерні ознаки пенсії, можна зробити висновок про те, що пен-

сія – це індивідуалізована грошова виплата, яку призначають та виплачують конкретно-

му суб’єкту в певній грошовій сумі, що залежить від суб’єктивних та об’єктивних чин-

ників. 

Слід наголосити на тому, що в Україні здійснено перші етапи реформування 

сфери пенсійного забезпечення. Так, Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03 жовтня 2017 року № 2148-

VIII було визначено такі напрями пенсійного реформування: 1) осучаснення пенсій, тоб-

то їх перерахунок відповідно до зростання середньої заробітної плати, з якої сплачують-

ся внески; 2) установлення вимог щодо величини необхідного страхового стажу; 

3) скасування особливих умов виходу на пенсію та оподаткування пенсій [12, с. 1225].  

Крім цього, невід’ємною частиною пенсійної реформи є впровадження європей-

ських стандартів функціонування органів Пенсійного фонду України, використання су-

часних інформаційних та управлінських технологій, єдиних стандартів якості обслуго-

вування громадян. Другим етапом реформування сфери пенсійного забезпечення є 

запровадження другого рівня пенсійної системи (загальнообов’язкового накопичуваль-

ного страхування) та вдосконалення третього рівня системи пенсійного забезпечення 

(добровільного накопичувального страхування). Це дасть змогу диверсифікувати джере-

ла пенсійного забезпечення людей і збільшить розмір пенсійних виплат [14]. 

Наступною особливістю пенсійних правовідносин є їх суб’єктний склад. У нау-

ковій літературі виокремлено дві категорії таких суб’єктів – загальні та спеціальні. Ана-
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ліз норм чинного законодавства України у сфері пенсійного забезпечення дав змогу 

встановити, що до суб’єктів пенсійних правовідносин, з одного боку, належать фізичні 

особи (громадяни, іноземці та особи без громадянства), з другого – Пенсійний фонд 

України як державний орган із соціального захисту. Таким чином, суб’єктами, які отри-

мують пенсії, є фізичні особи. Основу їх галузевого правового статусу становить право 

особи на пенсію, яке виникає на основі соціального ризику [15, с. 128]. 

Окрім загальних суб’єктів пенсійного забезпечення, є також спеціальні суб’єкти 

– фізичні особи, для яких отримання пенсійного забезпечення залежить від наявності 

спеціального правового статусу, виникнення якого пов’язано з наявністю відповідних 

юридичних фактів [15, с. 130]. О. І. Кульчицька спеціальним правовим статусом називає 

сукупність визначених спеціальними законами прав та обов’язків суб’єктів на пенсійне 

забезпечення, що виникають незалежно від наявності загального галузевого правового 

статусу на підставі обставин суспільно-історичного чи екологічного характеру або вна-

слідок визначення особливих заслуг особи перед державою [16, с. 14]. До категорії осіб, 

які мають спеціальний правовий статус, належать працівники освіти, особи, які постра-

ждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, військовослужбовці та члени їх сімей, 

учасники бойових дій та інші. Порядок надання пенсійного забезпечення цим категоріям 

осіб регламентовано такими законами України: «Про статус і соціальний захист грома-

дян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про пенсійне забезпе-

чення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про пенсії за особ-

ливі заслуги перед Україною», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», «Про прокуратуру» та іншими. 

Висновки. Отже, пенсійне забезпечення України – це передбачений законодав-

ством вид матеріального забезпечення громадян, що надається за наявності підстав, ви-

значених чинним законодавством України. Організаційно-правовою формою пенсійного 

забезпечення є пенсійні правовідносини, які дають йому можливість не лише існувати, а 

й функціонувати загалом. За своєю правовою природою пенсійні правовідносини є скла-

дними та характеризуються наявністю певних особливостей, зокрема спеціального 

суб’єкта та об’єкта. Пенсійні правовідносини на сьогодні зазнали значних змін, що 

пов’язано з проведенням першого етапу пенсійної реформи України. 
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SUMMARY 

Mozhechuk L.V. Legal nature and features of retirement legal relations of Ukraine in 

terms of reforming. The article deals with study of the legal nature and specifics of pension legal 

relations in Ukraine in the context of pension reform. In the scientific article the definition of such 
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concepts as «pension insurance», «pension» and «pension legal relations» is formed. The main features of 

pension legal relations are highlighted, in particular, the attention is paid to their redistributive and social-

alimentary nature. 

The specific features of the subjects and the object of the pension legal relationship are 

disclosed. In particular, the legal status of general and special pension legal entities is provided. The 

features of the pension that distinguish it from other payments of a social nature are identified. 

The scientific article describes the relation between the concepts of «pension legal relations» 

and «legal relations in the field of pension provision». The attention is focused on the directions of 

reforming the sphere of pension provision of Ukraine and the measures taken at the first stage of 

reforming. 

The definition of pension provision of Ukraine is given. This is the kind of material security 

provided for by the legislation, granted that there are grounds specified by the current legislation of 

Ukraine. The organization-legal form of pension provision is a pension legal relationship that enables it 

not only to exist, but to function as a whole. By their legal nature, retirement relationships are complex 

and characterized by the presence of certain features, including a special subject and an object. Pension 

law relations have undergone significant changes today due to the first stage of Ukraine's pension reform. 

Keywords: the right to pension, pension, pension, retirement relations, general and special sub-

jects of pension legal relations, legal status, object of pension legal relations, pension reform. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ 

АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА 

 ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ СПОРІВ ІЗ НАДАННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

 
 

Досліджено проблему точного визначення й закріплення в Кодексі адміністративного су-

дочинства України системи та змісту окремих принципів цього виду судочинства, зокрема змага-

льності, диспозитивності, офіційного з’ясування обставин справи, верховенства права та інших. 

Також особливу увагу приділено особливостям реалізації вказаних принципів під час розгляду 

судом справ, пов’язаних із наданням адміністративних послуг. Обґрунтовано авторське визначен-

ня поняття принципу адміністративного судочинства та авторське бачення переліку й змісту 

принципів адміністративного судочинства в чинному Кодексі адміністративного судочинства 

України.  

Ключові слова: адміністративні послуги, верховенство права, принципи адміністратив-

ного судочинства. 

 

Постановка проблеми. Право на судовий захист від неправомірних дій, бездія-

льності чи рішень органів публічної влади, посадових та службових осіб  випливає з ви-

знаних Україною норм міжнародного права та закріплено в ч. 2 ст. 55 Конституції Укра-

їни, яка проголошує, що кожному гарантується  право на оскарження в суді рішень, дій 

чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових 

і службових осіб [6]. Закон України «Про адміністративні послуги» №5203-VI від 6 ве-

ресня 2012 року започаткував новий для України правовий інститут адміністративних 

послуг у процесі адміністративно-правової реформи, орієнтованої на сучасні європейські 

та кращі світові стандарти, що регулюють взаємовідносини осіб приватного права з ор-

ганами публічної влади. Ч. 2 ст. 19 зазначеного закону гарантує особі, яка звернулася за 

отриманням адміністративної послуги, право оскарження до суду в порядку, встановле-

ному законом, дій або бездіяльності посадових осіб, уповноважених відповідно до зако-

ну надавати адміністративні послуги [7]. 

Як свідчить судова практика, серед спорів у сфері публічно-правових відносин 
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чільне місце посідають саме спори з надання адміністративних послуг у різних сферах  

публічного управління, найчастіше в земельних, містобудівних, господарських відноси-

нах щодо здійснення дозвільних та реєстраційних процедур, оформлення і видачі дові-

док і документів правовстановлювального характеру. З огляду на важливість забезпе-

чення ефективного судового захисту суб’єктів звернення за отриманням 

адміністративних послуг, на недостатню наукову розробку проблематики розгляду спо-

рів із надання адміністративних послуг та нестабільність судової практики, виникає ак-

туальна необхідність у виконанні спеціального дослідження за окресленою темою. 

Дослідження сутності та  дії принципів адміністративного судочинства доцільно 

здійснити із застосуванням порівняльного, функціонального та структурного аналізів, 

що  дозволить виявити, як особливості предмета позову, сфера правових відносин, у ме-

жах якої виникає правовий спір, впливають на організацію та порядок розгляду судом 

справ із надання адміністративних послуг, в якому напряму і якими правовими засобами 

законодавцю слід наділити учасників судового процесу, як вдосконалити чинні процесу-

альні механізми, забезпечити належний судовий контроль за діяльністю суб’єктів влад-

них повноважень, сприяти позасудовому вирішенню спорів і в такий спосіб зменшити 

навантаження на суддів, посилити відповідальність представників публічної влади за 

свої незаконні рішення, дії чи бездіяльність. Вирішення на теоретичному рівні поставле-

ної мети дасть змогу наповнити Кодекс адміністративного судочинства  України (КАС 

України) більш якісними процедурами та забезпечити більш високий рівень розгляду 

адміністративними судами спорів в об’єктивно розумні строки, покращити дієвість ви-

конання судових рішень і в підсумку – рівень судового контролю за наданням адмініст-

ративних послуг, а значить, належного дотримання відповідних прав та свобод людини в 

Україні. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми.  Про-

блемам змісту та реалізації принципів адміністративного судочинства приділялася і 

приділяється сьогодні велика увага з боку науковців. Цій тематиці присвячені праці 

В. Б. Авер’янова, О. М. Бандурки, В. М. Завгородньої, Д. М. Лук’янця,  О. В. Кузьменка, 

О. А. Мілієнко, А. А. Пухтецької, В. С. Стефанюка, О. В. Терещенка та інших. Зокрема, 

питання змісту та специфіки  принципів адміністративного судочинства на рівні канди-

датської дисертації досліджували П. О. Баранчик (2012 рік), С. А. Бондарчук (2011 рік), 

І. М. Винокурова (2011 рік), на рівні докторської дисертації – О. М. Капля (2018 рік), 

Г. П. Тимченко в порівняльному аспекті з принципами цивільного судочинства (2012 

рік) та інші. Зазначені питання розглядалися науковцями у загальному плані безвідносно 

до категорії спору. Водночас не було спроб поглянути на проблему через призму специ-

фіки судового розгляду спорів із надання адміністративних послуг. Це пояснюється тим, 

що інститут адміністративних послуг  відносно нове для українських вчених правове 

явище, яке до того ж знаходиться у стані бурхливого розвитку.  

Мета: дослідити сутність та значення  принципів адміністративного судочинст-

ва з погляду їх ролі, достатності та дієвості під час розгляду справ із надання адміністра-

тивних послуг. За результатами дослідження внести пропозиції  щодо законодавчого 

уточнення змісту наявних та закріплення  додаткових принципів адміністративного су-

дочинства, необхідних для впровадження ефективних судових процедур з розгляду 

справ, пов’язаних із наданням адміністративних послуг.  

Виклад основного матеріалу. Розгляд поставлених питань доцільно розпочати 

із загальних положень про сутність, призначення та зміст принципів адміністративного 

судочинства. Зокрема, О. М. Капля вказує, що  принципи адміністративного  судочинст-

ва «зображають зміст судочинства, визначають його особливості й завдання, являють 

собою основу для судової практики» [3, с. 11]. Як вважають деякі автори, принципи ад-

міністративного процесу (мається на увазі адміністративне судочинство) – це закріплені 

в Конституції України, законодавчих актах керівні, найголовніші та непорушні правила 

здійснення адміністративного процесу, які в імперативній формі регламентують поведі-

нку учасників такого процесу та у загальній формі визначають процедури адміністрати-

вного судочинства  [5, с. 102]. С. А. Бондарчук під принципами адміністративного судо-

чинства розуміє «основні нормативно-керівні положення, об’єктивно існуючі як 

категорія правосвідомості, в силу необхідності врегулювання суспільних відносин, за-

кріплені у нормах процесуального законодавства, у межах яких здійснюється і розвива-

ється адміністративне правосуддя» [1, с. 4]. Зі свого боку Г. П. Тимченко дає більш роз-

горнуте визначення принципів судочинства, характеризуючи їх як  «найбільш   загальні, 
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основні та фундаментальні положення, закріплені в процесуальному законодавстві у 

вигляді норм-принципів або виводяться із окремих його норм, реалізуються на всіх ста-

діях судочинства та впливають на індивідуалізацію процесуальної діяльності і допома-

гають встановити необхідний статус учасників процесу, належні їм права та обов’язки та 

процесуальне положення суду» [9, c. 7]. 

Наведені визначення суті принципів адміністративного судочинства не можна 

визнати повними й остаточними, оскільки в них відображені не всі суттєві аспекти. На 

наше переконання, дефініції правових принципів повинні  відображати щонайменше три 

обов’язкові ознаки – їх призначення, сферу дії та вказівку на суб’єктів, які покликані їх 

реалізувати. Не вдаючись до детального аналізу наявних визначень цього складного 

юридичного феномена, спробуємо викласти своє розуміння принципу адміністративного 

судочинства.  На наш погляд, під таким принципом слід розуміти основні керівні поло-

ження – вимоги, згідно з якими будуються процесуальні правові інститути та окремі но-

рми, що визначають (задають, програмують) завдання, напрями, способи та результати 

процесуальних дій і в такий спосіб регулюють поведінку суду та інших учасників судо-

вого розгляду. Принципи адміністративного судочинства адресовані суб’єктам правот-

ворчості та правозастосування. Їх сутність полягає в тому, що вони  зумовлюють проце-

суальну модель судового розгляду справи, забезпечують вирішення правового конфлікту 

відповідно до прийнятих у цьому суспільстві  стандартів щодо прав людини.  

Загальновизнано, що норми-принципи адміністративного судочинства відігра-

ють надзвичайно важливу  роль у побудові процесуальних норм, є фундаментом проце-

суальних механізмів, чим забезпечують учасників судочинства правовим інструментарі-

єм для досягнення завдань, поставлених перед правосуддям. На відміну від цивільного 

процесуального та господарського процесуального кодексів України особливість КАС 

України полягає в тому, що закріплені в ньому принципи спрямовують діяльність суду 

не тільки  на вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного 

захисту прав, свобод та інтересів фізичних та юридичних осіб від порушень з боку 

суб’єктів владних повноважень, а й одночасно спрямовані на здійснення судового конт-

ролю за їх діяльністю, тобто  вони вирішують подвійне завдання  (ч.1 та 2 ст. 2 КАС 

України)  [4]. 

Судовий захист – найбільш дієва гарантія забезпечення прав та законних інте-

ресів особи в правовій державі, діяльність якої будується на принципі поділу влади на 

законодавчу, виконавчу та судову (ст. 1, ч. 1 ст. 6 Конституції України) [6]. Для суб’єкта, 

який звернувся за отриманням адміністративної послуги, це найефективніший спосіб 

захисту своїх законних прав від свавілля чиновників.  Судові процедури (процесуальні 

механізми) розгляду спорів, якщо вони побудовані на загальновизнаних міжнародних  

принципах,  дозволяють  здійснити   справедливе і повне відновлення та захист поруше-

них прав людини та громадянина  в оптимально розумні строки. 

У юридичній науковій літературі знаходимо поділ принципів адміністративного 

судочинства на формалізовані і неформалізовані, тобто закріплені і не закріплені в КАС 

України [3, с. 12]. З цього приводу зауважимо, що неформалізовані принципи можуть 

бути:  закріплені в інших законах України або в  міжнародних актах, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України; вироблені і визнані судовою 

практикою Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), але не імплементовані в законо-

давство України;  ніде не закріплені і не визнані судовою практикою. У перших двох 

випадках відповідно до  положень ст. 3, ч. 2 ст. 6 та ст. 7 КАС України  ними мають ке-

руватися адміністративні суди, в останньому випадку  вони є результатом наукових дос-

ліджень і  не мають практичного значення для вирішення адміністративних спорів, хоча 

становлять інтерес щодо вироблення шляхів подальшого вдосконалення адміністратив-

ного судочинства. 

У ч. 2 ст. 2  КАС України в редакції Закону  від 03.10.2017 р. № 2147-VIII  ви-

кладено основні засади (принципи) адміністративного судочинства, а саме: 1) верховен-

ство права; 2) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; 3) глас-

ність і відкритість судового процесу та його повне фіксування технічними засобами; 

4) змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з’ясування всіх обставин у справі; 

5) обов’язковість судового рішення; 6) забезпечення права на апеляційний перегляд 

справи; 7) забезпечення права на касаційне оскарження судового рішення у випадках, 

визначених законом; 8) розумність строків розгляду справи судом; 9) неприпустимість 

зловживання процесуальними правами; 10) відшкодування судових витрат фізичних та 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2147-19#n6636


Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 1 

278 ISSN 2078-3566 

юридичних осіб, на користь яких ухвалене судове рішення  [4]. 

На відміну від попередньої редакції цього закону з переліку принципів виклю-

чений принцип  законності, а принцип гласності й відкритості судового  процесу допов-

нено словами «та його повне фіксування технічними засобами»; введено нові принципи 

–  розумність строків розгляду справи судом, неприпустимість зловживання процесуаль-

ними правами та відшкодування судових витрат фізичних та юридичних осіб, на користь 

яких ухвалене судове рішення. Залишилися принципи верховенства права;  рівності  усіх 

учасників судового процесу перед законом і судом; змагальності сторін, диспозитивнос-

ті та офіційного з’ясування всіх обставин у справі; обов’язковості судового рішення. 

Принцип забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень адміністратив-

ного суду зазнав значущої трансформації: в новій редакції він розділений на два прин-

ципи – забезпечення права на апеляційний перегляд справи та принцип забезпечення 

права на касаційне оскарження судового рішення у випадках, визначених законом. У 

такий спосіб звужений обсяг прав учасників процесу на касаційне оскарження, оскільки 

раніше такого обмеження не було. Такий підхід суперечить положенням ч. 4 ст. 3 КАС 

України, де встановлено правило, що закон, який звужує права, належні учасникам су-

дового процесу, чи обмежує їх використання, не має зворотної дії у часі. На нашу думку, 

виключення принципу законності з переліку принципів адміністративного судочинства є 

виправданим, адже він входить складовою частиною до змісту принципу верховенства 

права,  передбаченого  ст. 6 КАС України.  

Коли мова йде про особливості реалізації принципів судочинства під час розг-

ляду справ із надання адміністративних послуг, де позивачі оспорюють правомірність 

дій, бездіяльності чи рішень суб’єкта надання таких послуг, слід вказати на  обмежену 

дію принципів рівності учасників перед законом і судом, змагальності та диспозитивно-

сті, що пояснюється природою публічно-правових спорів, де приватна особа протистоїть 

органу публічної влади, який наперед сильніший з огляду на владні повноваження, фі-

нансові та юридичні ресурси. За такої умови цілком імовірно, що органи влади можуть 

чинити тиск на суддів, і витримати його зможе лише дійсно незалежний і неупередже-

ний суд.  Для вирівнювання балансу сил сторін КАС України передбачає спеціальні 

процесуальні механізми. Зокрема, в порушення принципу свободи надання суду доказів 

ч. 4 ст. 9  КАС України зобов’язує суд вжити визначені законом заходи, необхідні для 

з’ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів 

з власної ініціативи; ч. 3 ст. 77 КАС України встановлює правило, що суд може збирати 

докази з власної ініціативи, крім випадків, визначених цим Кодексом, а  ч. 1 ст. 80 КАС 

України – що учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі по-

дати клопотання про витребування доказів судом. 

 Принцип змагальності, який у класичному вигляді  полягає в тому, що кожна 

сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посила-

ється як на підставу своїх вимог або заперечень, в адміністративному судочинстві не 

витримується.  Відповідно до положень ч. 2 ст. 77 КАС України у  справах про проти-

правність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень (саме в них поля-

гає предмет спорів із надання адміністративних послуг) обов’язок щодо доказування 

правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на суб’єкта владних пов-

новажень. Також принцип диспозитивності обмежений тим, що сторони не мають пов-

ної свободи розпорядження своїми позовними вимогами. Суд може вийти за межі позо-

вних вимог, якщо це необхідно для ефективного захисту прав, свобод, інтересів людини 

і громадянина, інших суб’єктів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку 

суб’єктів владних повноважень ( ч. 2 ст. 9 КАС України). Суд не приймає відмови пози-

вача від позову, визнання позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо 

ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси (ч. 6 ст. 

47, ч. 5 ст. 189 КАС України). Суд незалежно від волевиявлення сторін закриває прова-

дження у справі щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності суб’єкта владних повно-

важень, якщо оскаржувані порушення були виправлені суб’єктом владних повноважень і 

при цьому відсутні підстави вважати, що повне відновлення законних прав та інтересів 

позивача неможливе без визнання рішень, дій або бездіяльності суб’єкта владних повно-

важень протиправними після такого виправлення (п. 8 ч. 1 ст. 238 КАС України). 

О. М. Капля пропонує запровадити принцип рівності можливостей  для збалан-

сування сторін процесу, який полягає в активній ролі суду і презумпції правомірності 

дій особи – позивача [3, c.19]. На нашу думку, запропонований підхід у разі його реалі-
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зації сприяв би більш ефективному розгляду справ із надання адміністративних послуг. 

Нарешті, характерною особливістю адміністративного судочинства є принцип 

офіційного з’ясування обставин справи, який зобов’язує суд до збирання (виявлення та 

витребування) доказів з власної ініціативи ( ч. 4 ст. 9, ч. 3 ст. 77 КАС України). Неповне 

з’ясування судом обставин, що мають значення для справи, є підставою для скасування 

рішення суду (п. 1 ч. 1 ст. 317 КАС України). Як справедливо вказує О. М. Капля, прин-

цип офіційного з’ясування обставин справи проявляється як обмеження принципу дис-

позитивності та змагальності [3, c. 14]. 

Що стосується принципу відшкодування судових витрат фізичних та юридич-

них осіб, на користь яких ухвалене судове рішення, він в такій редакції не гарантує пов-

ного відшкодування понесених суб’єктом звернення за наданням адміністративних пос-

луг витрат, оскільки до таких витрат не включаються витрати на досудове вирішення 

спору. Крім того, в КАС України не закріплене право на відшкодування за рахунок дер-

жави  матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи без-

діяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і 

службових осіб під час здійснення ними своїх повноважень, як це передбачено ст. 56 

Конституції України.   

Під час вирішення спорів в адміністративних судах вирішальну роль відіграє 

принцип верховенства права, що особливо цінне для розгляду справ із надання адмініст-

ративних послуг, адже вони напряму стосуються визнання та здійснення прав людини. 

На жаль, немає серед правознавців однозначного тлумачення поняття принципу верхо-

венства права в адміністративному судочинстві України через багатоаспектність та уні-

версальність його змісту, і тому дотепер цей принцип не знаходить чіткого і повного 

визначення в українському законодавстві, тим паче однозначного розуміння та застосу-

вання суддями. У ч. 1 ст. 6 КАС України немає вичерпного визначення цього принципу, 

а тільки зазначено, що відповідно до нього, зокрема, людина, її права та свободи визна-

ються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. 

Вирішення цієї надзвичайно важливої проблеми потребує спеціального дослідження і 

викладу в окремій статті.  А поки що обмежимося лише зауваженням, що, на нашу дум-

ку,  зміст цього принципу повинен відповідати визначенню, наданому в п. 41 доповіді 

Венеціанської комісії №512/2009 від 4 квітня 2014 р.  і апробованого в рішеннях ЄСПЛ,  

згідно з яким  до змісту принципу верховенства права входять такі обов’язкові елементи: 

«a. Законність, включаючи прозорий, підзвітний та демократичний процес введення в 

дію приписів права; b. Юридична визначеність; c. Заборона свавілля; d. Доступ до пра-

восуддя, представленого незалежними та безсторонніми судами, включно з тими, що 

здійснюють судовий нагляд за адміністративною діяльністю; e. Дотримання прав люди-

ни; f. Заборона дискримінації та рівність перед законом» [ 2, с. 177]. Тому найкращим 

виходом із ситуації, що склалася, було б закріплення принципу верховенства права у ст. 

8 Конституції України та процесуальних кодексах, в тому числі у ст. 6 КАС України,  у 

формулюванні  пункту 41 доповіді Венеціанської комісії від 4 квітня 2014 р.  №512/2009.  

В КАС України, незважаючи на проголошення в ст. 8 права кожного на звер-

нення до суду, а також  права на справедливий та повноважний суд у ст. 7 і 8 Закону 

України від 2 червня 2016 р. № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» [ 9]  та  кон-

ституційну гарантію цього права в ч. 2 ст. 55 Конституції України, прямо не закріплено 

принцип доступності до правосуддя. Для осіб, які звертаються за судовим захистом з 

питань надання адміністративних послуг, доступність правосуддя має принципове вирі-

шальне значення. На сьогодні доступ до адміністративних судів для пересічних грома-

дян утруднений внаслідок великих фінансових витрат на судовий збір, професійну пра-

вову допомогу, процесуальних перепон формального характеру, труднощами у 

визначенні судової підвідомчості спорів, завеликого навантаження суддів, тривалих 

строків розгляду тощо, на що вже зверталася увага вчених та практиків.  

Отже, як бачимо, існує нагальна потреба закріпити в КАС України  додаткові  

процесуальні принципи, а саме: принцип найбільшого сприяння доступу до суду; прин-

цип невідворотності відповідальності суб’єкта владних повноважень за неправомірні дії, 

бездіяльність чи рішення; принцип невтручання суду в дискреційні повноваження 

суб’єктів публічної влади. Крім того, на наше переконання, доцільно доповнити прин-

цип  відшкодування судових витрат фізичних та юридичних осіб, на користь яких ухва-

лене судове рішення, виклавши його в такій редакції:  «повного відшкодування судових 

витрат, майнової та моральної шкоди, завданих фізичним та юридичним особам, на ко-
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ристь яких ухвалене судове рішення».  

Висновки. За результатами виконаного дослідження можна стверджувати, що 

норми адміністративного судочинства, насамперед, повинні забезпечити вільний і без-

перешкодний доступ до правосуддя, іншими словами – створити  режим найбільшого 

сприяння доступу до суду.  

Аналіз судової практики свідчить, що ефективність судового розгляду спорів із 

надання адміністративних послуг певною мірою стримують недоліки у побудові проце-

суальних механізмів, які можуть бути вдосконалені шляхом внесення змін та доповнень 

в чинний КАС України, починаючи з вдосконалення процесуальних принципів. Адже 

вони, як бачимо, викладені законодавцем в КАС України неповно і потребують  корек-

тив з урахуванням визнаних Україною міжнародних стандартів, досвіду і традицій су-

часного європейського  правозастосування.   

У діяльності з вдосконалення адміністративного судочинства основна увага по-

винна бути приділена створенню ефективних судових процедур з метою спрощення су-

дочинства та скорочення строків розгляду справ, особливо спорів із надання адміністра-

тивних послуг. 
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SUMMARY 

Osipova O. O. Peculiarities of implementation of principles of administrative judiciary in 

disputes on the provision of administrative services. The article is devoted to the research of the prob-

lem of accurate definition and consolidation in the Code of Administrative Justice of Ukraine of the sys-

tem and the content of certain principles of this type of justice, in particular competitiveness, dispositive-

ness, official clarification of the circumstances of the case, the rule of law and others. At the same time, 

special attention is paid to the peculiarities of implementation of the above principles in the consideration 

of court cases related to the provision of administrative services by the authorities. The essence of these 

features lies in certain restrictions on the principles of competitiveness and dispositiveness in order to 

balance the powers of the parties to the trial, which requires additional procedural guarantees and assis-

tance to the plaintiff in the collection and extraction of evidence. In doing so, the court must preserve the 

impartiality and objectivity of the trial. 

In addition, the author emphasizes on the diversity of definitions of the content of the concept of 

the principle of administrative justice by scientists, and substantiates his definition of the concept of the 

principle of administrative justice and his vision of the list and content of the principles of administrative 

justice in the current Code of Administrative Justice of Ukraine. In particular, it is proposed to supple-

ment the list of administrative justice principles with the principles of the greatest facilitation of access to 

court; the inevitability of the responsibility of the authorities for their misconduct, inaction or decision; 

non-interference of the court with the discretionary powers of the public authorities. 

The paper concludes that the rule of law must be stated in Art. 8 of the Constitution of Ukraine 

and the procedural codes, including Art. 6 of the Code of Administrative Judiciary of Ukraine, in the 

formulation of paragraph 41 of the report of the Venice Commission of April 4, 2014 №512 / 2009.  

Keywords: administrative services, principles of administrative justice, the rule of law. 

 

 

 

УДК 343 

DOI: 10.31733/2078-3566-2020-1-281-287 

 

Павлик М. П.
©
 

аспірант  

(Національна академія  

внутрішніх справ) 

 

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ДІЯЛЬНОСТІ З 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ ТА ЙОГО ВПЛИВ 

НА ОБСТАНОВКУ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ 

 

 
У статті розглянуто законодавче регулювання діяльності щодо працевлаштування за кор-

доном, проведено аналіз ряду нормативних актів як вітчизняного, так і міжнародного характеру 

щодо виїзду за кордон із метою працевлаштування. Визначено вплив правового режиму на обста-

новку вчинення злочину. Доведено, що обстановка вчинення злочинів у сфері працевлаштування 

за кордоном містить просторово-часові, соціально-економічні та соціально-психологічні фактори, 

що впливають на обрання суб’єктами часу, місця та певного механізму злочинних дій. 

Ключові слова: працевлаштування за кордоном, угода, правовий режим, обстановка 

вчинення злочину, роботодавець, працівник, посередник. 

 

Постановка проблеми. Останнім часом у суспільно-економічному житті відбу-

лися докорінні зміни, що призвели до скорочення робочих місць, вивільнення робочої 

сили та зниження доходів населення. Не маючи можливості в Україні знайти роботу, яка 

б відповідала кваліфікаційним характеристикам та забезпечувала достатню заробітну 

плату, велика частина населення постійно мігрує за кордон у пошуках кращого життя та 

високих заробітків, і з кожним роком масштаби трудової міграції збільшуються.  

За інформацією Державної служби статистики, протягом 2017 року за кордоном 

через ліцензованих посередників було офіційно працевлаштовано 83,8 тис. українців. У 
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2018 році цей показник зріс до 97,1 тис. осіб, тобто майже на 20 %. Та попри налаго-

дження цивільно-правових відносин у сфері працевлаштування за кордоном мають місце 

різноманітні незаконні дії з боку недобросовісних суб’єктів. Зазначене потребує засто-

сування дієвих заходів для вирішення проблем розслідування та розкриття злочинів, 

пов’язаних із працевлаштуванням за кордоном. Натомість розкриття злочину є немож-

ливим без з’ясування нормативно-правової бази та її впливу на обстановку вчинення 

злочину.  

Аналіз публікацій, у яких започатковано вирішення цієї проблеми. Обста-

новка вчинення злочину неодноразово була предметом наукових розвідок Р. С. Бєлкіна, 

В. А. Динту, Г. Г. Зуйкова, А. І. Колесниченка, В. П. Колмакова, В. О. Образцова, 

М. І. Панова, М. В. Салтевського, А. М. Селіванова, Н. П. Яблокова та інших вчених. 

Однак проведений аналіз показав, що питанням нормативно-правового забезпечення та його 

впливу на обстановку вчинення злочинів, пов’язаних із працевлаштуванням за кордоном, 

дотепер не приділялося достатньої уваги. Цей факт можна пояснити тим, що через суттєві 

соціально-економічні зміни в нашій державі трудова міграція населення набула поширення 

саме в останні роки.  

Метою статті є з’ясування особливостей функціонування сфери працевлашту-

вання за кордоном, аналіз нормативно-правового забезпечення з цього питання та визна-

чення його впливу на обстановку вчинення злочину. 

Виклад основного матеріалу. Говорячи про обстановку та умови вчинення 

злочинів у сфері працевлаштування за кордоном, не можна залишати без уваги соціаль-

но-економічні та правові аспекти, нормативно-правове забезпечення діяльності в цій 

сфері та статус суб’єктів, які причетні до такої діяльності.  

Трудова міграція працездатного населення України в сучасних умовах характе-

ризується низкою особливостей. Так, зміна вектора трудоміграційних процесів на ко-

ристь європейських країн зумовлена загальними геополітичними змінами, відкритістю 

національної економіки, лібералізацією візового контролю, посиленням євроінтеграцій-

них процесів безробіття. Її причинами є також недостатня соціальна захищеність, невпе-

вненість у майбутньому, відсутність перспектив професійного зростання [1, с. 248]. 

Серед найпопулярніших країн – Польща, Угорщина, Чехія, Італія, Іспанія, Фін-

ляндія та Німеччина, що визначає географічне поширення кримінально караних пося-

гань у цих регіонах. Не останню роль у популярності деяких європейських країн, зокре-

ма Чехії та Німеччини, відіграє спрощення ними процедур працевлаштування іноземців 

[2]. Наприклад, у Чехії з 2016 року діє програма «Режим Україна», у рамках якої запро-

ваджена спрощена процедура працевлаштування робітників на чеських підприємствах 

[3]. Із березня 2020 року набувають чинності нові спрощені правила імміграції кваліфі-

кованих робітників і в Німеччині тощо. 

Щодо сезонності, то все залежить від попиту в окремі періоди на робітників для 

виконання певних видів робот. Так, наприклад, у Фінляндії основним видом зайнятості є 

сезонний збір ягід та грибів, який розпочинається з липня і закінчується у вересні. Іспа-

нія випереджає всі держави за рівнем імпортування фруктів, а попит на робітників для 

збору врожаю розпочинається із жовтня по травень. У пік туристичних сезонів у курор-

тних державах зростає попит на кількість офіціантів і барменів, аніматорів та ін.  

Слід зазначити, що виїзд за кордон із метою працевлаштування регулює низка 

нормативних актів як вітчизняного, так і міжнародного характеру. Так, у Законі України 

«Про зовнішню трудову міграцію» визначено правові та організаційні засади державно-

го регулювання зовнішньої трудової міграції та соціального захисту громадян України 

за кордоном (трудових мігрантів) і членів їхніх сімей [4]. Законом України «Про ліцен-

зування видів господарської діяльності» визначені вимоги щодо отримання ліцензії на 

зайняття підприємницькою діяльністю, вказані органи, які компетентні видавати, ану-

лювати та відновлювати ліцензію, місця, у яких повинен відбуватися процес ліцензуван-

ня, основні документи, що для цього необхідні. А вже постановою Кабінету Міністрів 

від 16 грудня 2015 р. № 1060 безпосередньо затверджені Ліцензійні умови провадження 

господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном 

[5]. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері госпо-

дарської діяльності» визначає правові та організаційні засади, основні принципи й поря-

док здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повно-

важення органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов’язки та 

відповідальність суб’єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (кон-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19
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тролю) [6]. 

Безсумнівно, основні трудові права працівників як на території України, так і за 

її межами охороняють Закон України «Про працю», Конституція України та інші зако-

нодавчі акти. Водночас у сучасних складних соціально-економічних умовах, коли украї-

нці масово виїжджають за кордон для працевлаштування, міжнародні нормативно-

правові акти з питань охорони та забезпечення інтересів українських працівників вихо-

дять ледь не на перший план [7]. Основними міжнародними актами, які врегульовують 

правовий статус трудових мігрантів, є: Конвенція про правовий статус трудящих-

мігрантів і членів їхніх сімей держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, Єв-

ропейська конвенція про правовий статус трудящих-мігрантів 1977 року, Угода про 

співробітництво в галузі трудової міграції 1994 року, Конвенція про працівників-

мігрантів 1949 року, Міжнародна конвенція про захист прав усіх трудящих-мігрантів та 

членів їх сімей та ін.  

В. Т. Васільєв та О. М. Петроє, вивчаючи докладно зміст спеціальних конвенцій 

і протоколів міжнародних організацій, інших документів щодо міжнародної міграції та 

трудових мігрантів, зробили висновок, що процеси міжнародних трудових міграцій час-

то пов’язані з незаконною і злочинною діяльністю, яка завдає величезної шкоди не лише 

мігрантам, а й державам [8]. Ті ж самі дані підтверджуються й нашим дослідженням. 

Загалом правовий режим діяльності з працевлаштування за кордоном може мати 

пропорційний вплив на обстановку вчинення злочину, оскільки злочинці швидко прис-

тосовуються до змін у законодавстві та використовують законодавчі пробіли задля дося-

гнення злочинної мети. Потреба в науковому вивченні об’єктивної обстановки, що скла-

лася у сфері працевлаштування, із врахуванням правового режиму функціонування 

правовідносин у цій сфері та його впливу на інші елементи криміналістичної характери-

стики, є вкрай актуальною. Адже великий попит на роботу за кордоном зумовлює низку 

пропозицій, у тому числі з боку недобросовісних суб’єктів, які вчиняють злочинні дії, 

починаючи з шахрайства, нелегальної міграції з метою працевлаштування, грубого по-

рушення угоди про працю, і поступово підвищуючи рівень суспільної небезпеки неза-

конних дій.  

Разом із тим прогресивні зміни у структурі злочинності та поява нових сучасних 

способів дій, у тому числі й у сфері працевлаштування, ускладнили можливість держави 

повною мірою захищати вищевказані права громадян, унаслідок чого низка суб’єктів 

потерпають від дій несумлінних посередників та роботодавців. 

Певною проблемою на заваді захисту прав українців за кордоном стає їх праг-

нення працевлаштуватися поза офіційним контролем. Згідно зі статистичними даними, 

лише незначна частина українців (близько 2 %) працевлаштовані за кордоном на закон-

них підставах, за сприяння суб’єктів господарювання. Більшість же українців, боячись 

потрапити до рук аферистів із рекрутингових агенцій та бути ошуканими, досить часто 

обирають саме нелегальні схеми виїзду за кордон, у т. ч. під виглядом туристичних поїз-

док [9, с. 104]. 

Слід зазначити, що в основі будь-якого факту, пов’язаного з працевлаштуван-

ням, лежать трудові відносини як урегульовані норми трудового права, що виникають на 

підставі укладення трудового договору, контракту чи іншого юридичного факту участі 

працівника (робітника або службовця) у праці на підприємстві, установі чи організації 

[10, с. 121]. Але ці відносини не охороняються нормами кримінального права. По-

іншому складається ситуація, коли на окреслені трудові відносини хтось посягає.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2015 р. № 1060 «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва 

у працевлаштуванні на роботу за кордоном», діяльність із посередництва у працевлаш-

туванні на роботу за кордоном – це послуга, яку надають суб’єкти господарювання в 

межах укладених з іноземним суб’єктом (іноземними суб’єктами) господарювання зов-

нішньоекономічних договорів (контрактів) про надання послуг із посередництва у пра-

цевлаштуванні за кордоном із метою сприяння укладенню трудового договору (контрак-

ту наймання) відповідно до заявок іноземного роботодавця щодо вільних робочих місць 

(вакансій), включаючи надання інформаційно-консультаційних послуг щодо можливос-

тей працевлаштування, найменування та місцезнаходження роботодавця, інформації про 

умови праці. При цьому інформація про умови праці повинна містити відомості про 

умови праці (у тому числі щодо забезпечення належних, безпечних і здорових умов пра-

ці), оплату праці (у тому числі щодо розміру гарантованої заробітної плати), відрахуван-
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ня із заробітної плати, тривалість робочого часу та часу відпочинку, строк дії трудового 

договору (контракту) та умови його розірвання, надання соціальної та медичної допомо-

ги, здійснення соціального страхування, відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю 

внаслідок нещасного випадку на виробництві або тимчасової непрацездатності, репатрі-

ацію трудового мігранта [5]. За таких обставин особа, яка влаштувалася на роботу за 

кордоном навіть офіційно, після влаштування на роботу не має підстав звернутися до 

органу – суб’єкта господарської діяльності, через який вона влаштувалася на роботу за 

кордоном. Але в цьому випадку мова йде про легальну посередницьку діяльність. Якщо 

роботодавець за кордоном, із яким громадянин України уклав трудову угоду, порушить 

її умови, наприклад, звільнить із роботи, змінить умови праці, не виплатить заробітну 

плату, то він має нести відповідальність, але відповідно до законодавства своєї країни 

[11, с. 140]. 

У кримінально-правовому законодавстві існує норма, що створена для захисту 

прав громадян, які працюють за межами України за трудовим договором або на підставі 

цивільно-правових угод. Так, ч. 2 ст. 173 КК України передбачає кримінальну відповіда-

льність за грубе порушення угоди про працю службовою особою підприємства, установи, 

організації незалежно від форми власності, а також окремим громадянином або уповнова-

женою ними особою шляхом обману чи зловживання довірою або примусом до виконання 

роботи, не обумовленої угодою, вчинені стосовно громадянина, з яким укладена угода 

щодо його роботи за межами України. Проте кваліфікований склад цього злочину матиме 

місце тоді, коли українці, що працюють за кордоном на підставі угод між організаціями 

різних держав, які укладені на виконання міждержавних договорів про економічне, науко-

во-технічне та інше співробітництво, залишаються у трудових відносинах з організацією, 

що відрядила їх за кордон, і на них поширюється вітчизняне законодавство про працю. 

Водночас розглядуваний склад злочину буде відсутнім у випадках, коли порушення угоди 

про працю вчинено стосовно громадян України, які працюють у різних спільних підпри-

ємствах, філіях іноземних організацій на території України, і їхні трудові відносини регу-

люються законодавством відповідних іноземних держав [12]. 

Можуть мати місце й випадки, коли окремі особи або фіктивні фірми залучають 

громадян України до роботи за кордоном, заздалегідь не маючи наміру забезпечити їхнє 

працевлаштування, застосовуючи обман і зловживання довірою. Якщо особа, яка висту-

пає посередником у працевлаштуванні за кордоном, отримала гроші за надання неправ-

дивої інформації про умови роботи й оплати праці, розуміючи це й не маючи наміру ви-

конувати взяті на себе зобов’язання, з її боку як посередника має місце шахрайство. 

Трудові угоди при цьому укладають у такий спосіб, що умови найму та характер профе-

сії, а також обов’язки роботодавця сформульовано дуже нечітко, розпливчасто, у резуль-

таті чого громадяни України отримують роботу, яка їх не влаштовує, обмежує їхні пра-

ва, але при цьому умови угоди формально не порушено [13, с. 354].
 
 

Як свідчить судово-слідча практика, громадяни дійсно мають підстави для по-

боювань із боку недобросовісних суб’єктів підприємницької діяльності. Згідно з даними 

Міністерства соціальної політики України, 1 941 суб’єкт господарської діяльності має 

ліцензію на посередництво у працевлаштуванні за кордоном станом на 27.12.2019 [14]. 

Натомість 15 % таких посередників здійснюють обман стосовно потенційних заробітчан. 

Загалом практика так званого «посередництва» на підставі договору про інфор-

маційні послуги є достатньо поширеною в Україні. За таким договором компанія лише 

надає потенційному працівнику інформацію про наявні в певній країні вакансії. Такі 

«посередники» насправді не мають «зобов’язань» перед працівниками, не надають жод-

них гарантій у працевлаштуванні, не звітують щодо кількості працевлаштованих, а їхню 

діяльність не достатньо контролює Міністерство соцполітики [2]. 

У свою чергу, М. О. Лиськов, досліджуючи питання щодо дотримання трудових 

прав людини, у тому числі під час працевлаштування за кордоном, вважає, що за надан-

ня неправдивої інформації особу-посередника можна, за наявності підстав, притягти до 

відповідальності. Безумовно, у результаті непрофесійної діяльності такої фірми грома-

дянину України може бути нанесена моральна та матеріальна, а інколи навіть фізична 

шкода. Автор пропонує передбачити кримінальну відповідальність за посередницьку 

діяльність із працевлаштування за кордоном за умови, якщо така діяльність спричинила 

тяжкі наслідки [11, с. 141]. 

У зв’язку з цим слід сказати, що найбільш небезпечними є ситуації, коли потен-

ційні заробітчани, перетинаючи кордон України, потрапляють до іншої країни, де їх 
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примушують працювати без оплати, у жахливих умовах.  

За даними Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею лю-

дьми, Національної поліції України, тільки за 2019 рік поліцейські підрозділи БЗПТЛ 

припинили діяльність 19 організованих груп. До складу цих груп входило 68 співучас-

ників. Трудова експлуатація стала однією з найпоширеніших форм торгівлі людьми і 

склала 94 випадки [15].
 
 

За статистикою, серед громадян України найбільше постраждалих від таких форм 

трудової експлуатації, як: експлуатація в сільському господарстві; експлуатація на будів-

ництві; експлуатація моряків; експлуатація у сфері обслуговування (гувернантки, няні, 

офіціанти та ін.). Водночас територіальна поширеність від торгівлі людьми залишається за 

Росією, Туреччиною, Чехією, Об’єднаними Арабськими Еміратами, Польщею, Італією, 

Німеччиною, Болгарією та Грецією. Більшість постраждалих українців від торгівлі людь-

ми через трудову експлуатацію складають чоловіки, які працюють у Росії, Чехії та Польщі 

переважно на виробництві, будівництві та в сільському господарстві [16, с. 34]. 

Висновки. Отже, обстановка вчинення злочинів у сфері працевлаштування за 

кордоном містить просторово-часові, соціально-економічні та соціально-психологічні 

фактори, що впливають на обрання суб’єктами часу, місця та певного механізму злочин-

них дій. Значною мірою на обстановку впливає й правова система та відповідні зміни в 

законодавстві, що мають суттєвий вплив на поведінку злочинця та створюють певні 

умови для вчинення злочинних дій. Зокрема, спрощення певними державами процедур 

працевлаштування для іноземців автоматично притягує до таких держав потенційних 

заробітчан. Пропозиція сезонних вакансій привертає увагу осіб, які готові працювати в 

конкретний термін. Декриміналізація дій щодо фіктивного підприємництва зумовила 

появу посередницьких фірм-одноденок, які обманним шляхом заволодівають грошима 

довірливих громадян. Крім того, послаблення контролю з боку контролівних органів у 

певному регіоні сприяє появі в цих регіонах несумлінних посередницьких фірм, які про-

понують послуги щодо посередництва у працевлаштуванні за кордоном тощо. Вплива-

ють на обстановку й правові чинники в рамках міжнародного співробітництва. 
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SUMMARY 

Pavlik M. P. Legal regime of employment activity abroad and its impact on the crime 

situation. The article deals with the legislative regulation of activity on employment abroad, analyzes a 

number of normative acts of both domestic and international character for traveling abroad for the 

purpose of employment. 

It is emphasized that, due to radical changes in the economy, radical changes have recently 

taken place in the society, which have led to a reduction in labor force and a decrease in the incomes of 

the population. Not having the opportunity to find a job in Ukraine that meets the qualifications and 
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provides sufficient wages, a large part of the population constantly migrates in search of a better life and 

high-paying work abroad, and every year the scale of labor migration increases. At the same time, various 

illegal acts by unscrupulous entities began to take place, along with civil-law relations in the area of 

employment abroad. 

It is emphasized that the situation and conditions of committing crimes in the field of 

employment abroad cannot be considered without taking into account the socio-economic and legal 

aspects, the legal provision of activity in the field of employment abroad and the status of the subjects 

related to such activity. It is noted that the basic labor rights of employees both within the territory of 

Ukraine and abroad are protected by the Law of Ukraine "On Labor", the Constitution of Ukraine and 

other legislative acts. At the same time, in today's difficult socio-economic conditions, when Ukrainians 

are traveling abroad for employment, international regulations on the protection and protection of 

interests of Ukrainian workers come to the fore. 

It is emphasized that the processes of international labor migration are often linked to illegal 

and criminal activity, which causes enormous damage not only to migrants but also to the states, and the 

types of criminal acts in the field of employment are considered. 

The influence of the legal regime on the crime scene is determined. It is argued that the 

situation of committing crimes in the sphere of employment abroad includes spatial-temporal, socio-

economic, and socio-psychological factors that influence the election of subjects of time, place and 

certain mechanism of criminal actions. 

Keywords: employment abroad, agreement, legal regime, crime scene, employer, employee, 

mediator. 
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ЗАПОБІГАННЯ НАСИЛЬСТВУ В СІМ’Ї –  

ОСОБИСТА СПРАВА КОЖНОГО! 

 
 

 

Наведено узагальнення підходів щодо примусових заходів впливу, що застосовуються до 

осіб, які вчинили домашнє насильство, та розробка власних рекомендацій щодо вирішення або 

пом’якшення цієї проблеми у суспільстві. 

Наведено приклади боротьби із домашнім насильством у провідних країнах світу. 

Наголошено на необхідності чіткого визначення у свідомості громадян що саме варто 

кваліфікувати домашнім насильством. Рекомендовано проведення тематичних уроків з розкриттям 

таких понять як «взаємоповага», «взаємодопомога», шанобливе ставлення до жінки, а також до 

осіб, старших за віком», «толерантне ставлення до осіб з особливими потребами» тощо. 

Запропоновано організувати роботу Центрів соціально-психологічної допомоги, а також 

телефонів довіри, що мають працювати цілодобово. 

Ключові слова: насильство, насильство в сім’ї, форми насильства, заходи захисту 

жертв насильства, примусові заходи впливу 

 

Постановка проблеми. В Україні від домашнього насильства щороку потерпає 

приблизно мільйона жінок, а реально звертаються до органів поліції лише 10% від зага-

льної кількості жертв. Ця статистика не співпадає, адже зазвичай жертва проявляє жаль 

до свого кривдника, можливо, сподівається, що все зміниться на краще, а також не ві-

рить у те, що кривдника реально зможуть покарати та ізолювати від жертви. Людина до 

кінця не розуміє свої права та свободи, реальні притиснення вона сприймає за нормальне 

явище, а отже, роз’яснити що саме можна вважати ознаками насильства, а тому є непри-

пустимими у суспільстві, завдання номер один при формуванні особистості. Домашнє 
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насильство зазвичай направлене на жінок, неповнолітніх дітей та осіб з обмеженими 

фізичними можливостями, тому що ці верстви населення не завжди мають змогу зверну-

тись за допомогою та є заручниками сімейних обставин. Таким чином, неосвіченість 

населення приводить до неможливості виконання дій стосовно захисту від домашнього 

насильства.   

Аналіз публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми. Вра-

ховуючи, що проблеми домашнього насильства актуальні практично у всіх країнах світу, 

розв’язання цієї проблеми та обговоренню комплексу заходів щодо насильників присвя-

чено багато публікацій як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. 

Так, у статті [1] автори у результаті аналізу примусових заходів впливу, що за-

стосовуються до осіб, які вчинили домашнє насильство, слушно пропонують розширити 

повноваження поліцейських щодо можливості винесення ним термінового заборонного 

припису, застосування носіння електронного браслета з метою недопущення наближен-

ня кривдника до жертви, а також унормування процедури прослуховування поліцією 

записів розмов кривдника та жертви. 

Автори статті [2] достатньо повно висвітлити зарубіжні підходи до вирішення 

проблем із насильством у сім’ї щодо жінок, виокремили заходи попередження та нейт-

ралізації негативного впливу кримінально карних діянь, спрямованих на реалізацію на-

сильства щодо жінок. 

Цікавим, на нашу думку, є дослідження нових змін до Кримінального кодексу 

України в частині криміналізації низки діянь у сфері насильства у сім’ї, де автор стосов-

но психологічного насильства надає обґрунтування щодо доцільності термінологічних 

змін в законі на «психічне» насильство [3]. 

У статті [4] автори наголошують на необхідності впровадження комплексних 

механізмів виявлення та фіксації правопорушень, що пов’язані з насильством в сім’ї за-

для ефективного покарання правопорушників та застосуванні превентивних заходів. 

Серед них автори пропонують виокремити при формуванні переліку показників для об-

ліку центральними органами виконавчої влади випадків домашнього насильства та на-

сильства за ознакою статі, а також удосконалення механізмів ідентифікації, документу-

вання, реагування, розслідування випадків домашнього насильства та насильства за 

ознакою статі щодо жінок і дівчат та притягнення винних до відповідальності. Окрему 

увагу, вважають автори, потрібно звернути на застосування діагностичних методик що-

до виявлення та протидії домашньому насильству відносно дітей фахівцями психологіч-

ної служби у системі освіти. Ми підтримуємо авторів, де вони акцентують увагу на то-

му, що у питанні виявлення злочинів, що пов’язані з домашнім насильством також 

важлива участь громадськості, а саме її взаємодія з органами правопорядку щодо пові-

домлення випадків злочинів, що пов’язані з домашнім насильством, а також розроблені 

превентивних заходів щодо протидії цим злочинам.  

У статті [5] автор наголошує, що навіть якщо один з подружжя не протидіє на-

сильству щодо себе – правоохоронцям не слід ігнорувати інтереси дитини, що проживає 

із таким подружжям, а законодавцям, у свою чергу, слід встановити відповідні норми, 

спрямовані на те, щоб підкреслити необхідність захисту дітей від такої категорії злочи-

нів, а також впровадити дієві механізми реалізації згаданих норм. 

Метою статті є узагальнення підходів щодо примусових заходів впливу, що за-

стосовуються до осіб, які вчинили домашнє насильство, та розробка власних рекоменда-

цій щодо вирішення або пом’якшення цієї проблеми у суспільстві. 

Виклад основного матеріалу. Домашнє насильство – діяння (дії або бездіяль-

ність) фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчи-

няються в сім’ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між колишнім чи 

теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають (проживали) 

однією сім’єю, але не перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі 

між собою, незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє 

насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення 

таких діянь [6]. 

Домашнє насильство – це каране діяння, а не «сімейна справа» [7] 

Домашнє насильство та насильство за ознакою статі є проявами порушень прав 

людини та основними перешкодами забезпечення гендерної рівності. 

Домашнє насильство є однією з найгостріших соціальних проблем, від якої 

страждають як жінки, так і чоловіки. Найбільш вразливими є жінки та діти. До групи 
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підвищеного ризику потрапляння в ситуацію насильства належать особи з інвалідністю, 

люди похилого віку, внутрішньо переміщені особи, жінки із сільської місцевості. 

В законодавчій практиці виділяють наступні форми насильства в сім’ї: психоло-

гічне (приниження при свідках або без них; примус звітувати про усі свої дії; обмеження 

або перешкоджання спілкуванню, ізоляція; погроза фізичної сили; погроза учинити са-

могубство; шантаж щодо відмови у разі невиконання якихось умов жертвою надання їй 

допомоги; підбурювання інших осіб до застосування сили стосовно жертви); 

фізичне (застосування фізичної сили, при чому як із завданням шкоди здоров’ю 

жертви, так і без неї; відмова у наданні допомоги хворому або перешкоджання їм звер-

ненню за допомогою; додавання без відома жертви до їжі та напоїв речовин, що отрую-

ють або одурманюють; примус жертви стосовно вільного пересування – зв’язування, 

замикання тощо; примус вживати небезпечні для людини речовини, в тому числі нарко-

тики, алкоголь тощо); 

економічне (заборона або обмеження можливості працювати, вчитися або роби-

ти кар’єру; навмисне пошкодження майна інших осіб; позбавлення можливості іншої 

людини у задоволенні базових потреб; примус звітувати про кожну витрачену копійку 

тощо); 

сексуальне (примус до сексуальних стосунків всупереч бажання іншої людини; 

примус до зайняття проституцією, участі у порнозйомках; підбурювання до примусу до 

статевого акту всупереч бажанню людини; примус позбутись небажаної дитини тощо). 

Щодо України, то наприкінці 2017 року в Україні був ухвалений закон, що вно-

сить зміни до Кримінального кодексу України, покликані реалізовувати положення Кон-

венції Ради Європи про запобігання і боротьбу з насильством стосовно жінок і домашнім 

насильством [6; 12]. Зокрема, до Кримінального кодексу занесено Статтю 126 "Домашнє 

насильство" та Статтю 151 "Примушування до шлюбу". Остаточної чинності документ 

набув тільки на початку 2019 року. 

До цього в Україні не існувало нормативно-правового терміну та кримінального 

злочину "домашнє насилля"; відповідні дії кваліфікували як адміністративне правопо-

рушення. 

Водночас, з метою закріплення основних напрямів реалізації державної політи-

ки у сфері запобігання та протидії домашньому насильству Верховна Рада ухвалила від-

повідний закон. 

Відповідальність за вчинення домашнього насильства передбачає покарання у 

вигляді громадських робіт на строк від 150 до 240 годин або арешт на строк до 6 місяців. 

Але окрім цього, злочинцю, який вчинив дії будь-якої форми домашнього насильства, 

тепер загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі до 2 років. Тоб-

то, тепер кривдник може отримати реальне покарання та опинитися за ґратами. 

Тепер суд може накласти на особу, що здійснила чи підозрюється у вчиненні 

побутового насильства, низку обмежувальних заходів. Наприклад, злочинцю можуть 

заборонити спільно проживати з постраждалим, обмежити спілкування з дитиною, забо-

ронити наближатись до потерпілої особи на визначену відстань тощо. Окрім цього, засу-

дженого чи підозрюваного у вчиненні цього кримінального правопорушення можуть 

зобов’язати пройти програму для кривдників. 

Відповідні обмежувальні заходи правоохоронці тепер зможуть вживати у термі-

новому порядку з метою забезпечення безпеки постраждалої особи. 

У 2017 році Національна поліція України зареєструвала майже 111 тисяч звер-

нень із повідомленнями про вчинені злочини та інші події, пов’язані з домашнім насиль-

ством, 1391 із них надійшли від дітей. За результатами цих звернень було складено 80,8 

тисяч протоколів про адміністративне правопорушення і відкрито близько 900 криміна-

льних проваджень. 

За даними Нацполіції за 2018 рік,  кількість звернень із повідомленнями про до-

машнє насильство перевищила 115 тис., із них 1418 – від дітей. Складено 99,5 протоко-

лів про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 173-2 Кодексу про адмі-

ністративні правопорушення. 

Жодного термінового обмежувального припису проти підозрюваної чи винної 

особи не було видано. 

За 2018 рік було відкрито 1029 кримінальних проваджень, за якими 783 особи 

визнані винними у здійсненні кримінального злочину, пов’язаного з домашнім насильс-

твом. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2227-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2227-19


Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 1 

290 ISSN 2078-3566 

Найбільше кримінальних злочинів, пов’язаних із домашнім насильством, було 

вчинено у 2018 році за такими категоріями: тяжкі та особливі тяжкі злочини – 179 випа-

дків, навмисне вчинення легких тілесних ушкоджень – 699, навмисне вчинення тяжких 

тілесних ушкоджень – 88 злочинів. 

За статистикою, у 2017 та 2018 роках більшість потерпілих від домашнього на-

сильства – жінки, а серед винних – чоловіки. 

Фізичного та сексуального насильства в Україні щороку зазнає приблизно 1 мі-

льйон жінок, при цьому звертаються до поліції максимум 10% із них. 

Перший в історії України вирок за домашнє насильство винесено на Миколаївщині у 

квітні 2019 року. Так, 57-річний чоловік, житель міста Вознесенськ Миколаївської об-

ласті, упродовж декількох років систематично знущався над своєю 80-річною матір’ю. 

Після того, як було зафіксовано факт нанесення жінці тілесних ушкоджень, кривдника 

заарештували на один місяць за статтею 126 Кримінального кодексу України (домашнє 

насильство). Крім того, чоловіка зобов’язали пройти спеціальну програму для кривд-

ників, що здійснювали психологічне та фізичне насилля над людиною. 

У жовтні 2019 року на Одещині два роки обмеження волі отримав 36-річний чоловік за 

аналогічний злочин, у той час, як інший житель області отримав п’ять років виправної 

колонії за лайку та систематичне приниження своєї дружини. 

У Києві перший вирок за домашнє насильство оголосили 14 листопада 2019 року. Обо-

лонський суд міста засудив 33-річного чоловіка до трьох місяців арешту за скоєння пси-

хологічного та фізичного насильства в сім’ї в присутності дітей [8] 

З початку 2019 року домашнє насильство в Україні в широкому розумінні як вид 

правопорушення вважається кримінальним злочином. Фізичному домашньому насильс-

тву в Україні піддаються понад 1,8 млн жінок, торік унаслідок нього загинуло близько 

600 українських жінок. 

В Києві з 1 грудня 2019 року в тестовому режимі запрацював телефон довіри 

"15-00" для осіб, які постраждали від домашнього насильства. Тільки за два тижні робо-

ти на гарячу лінію надійшло понад 300 дзвінків,  

Позитивна новина – в 2021 році в Україні почне працювати Фонд відшкодуван-

ня коштів особам, що пережили насильницькі злочини. Очікується, що в середньому 

щорічно такі виплати будуть отримувати від 10 тисяч до 20 тисяч потерпілих. За слова-

ми заступника міністра юстиції Олександра Банчука, жертва зможе отримати кошти на 

фізичну та психологічну реабілітацію одразу після нападу, якщо надасть відповідні ви-

сновки судмедексперта і довідку з Єдиного реєстру досудових розслідувань [9]. 

З 2017 року в трьох регінах України (в Дарницькому районі Києва, Малиновсь-

кому районі Одеси і в місті Сєверодонецьку Луганської області) запущено доволі успіш-

ний проект «ПОЛНІНА» (поліція проти насильства) - це групи реагування на випадки 

домашнього насильства. У 2020 році в Україні запрацюють 45 екіпажів, які отримають 

автомобілі, сучасне технічне оснащення і будуть досить ефективні. Одночасно з введен-

ням підрозділів, які будуть займатися протидією домашньому насильству, буде створено 

загальнонаціональну базу даних із системою синіх, жовтих і червоних карток – відпові-

дно до рівня насильства в сім'ї. Наявність у досьє агресора таких карток для жінки, яка 

перевищила самооборону, має значно пом'якшувати її провину при розгляді справи [10]. 

Якщо коротко проаналізувати законодавчий досвід інших країн, то можна виок-

ремити, що за даними Організації економічного співробітництва та розвитку за 2019 рік, 

законодавство жодної з країн світу не захищає повністю жінок від домашнього насильс-

тва, а в деяких державах це взагалі не є злочином (Екваторіальна Гвінея, Росія) [11].  

Найбільш врегульованим з точки зору захисту від різних форм домашнього на-

сильства у порівнянні до інших країн є законодавство Австрії, Греції, Ірландії та Порту-

галії. Водночас, у Мальті для жіночого населення домашнє насильство є абсолютно не-

прийнятним. Найменшу кількість жінок, які хоча би раз зазнавали будь-якої форми 

домашнього насильства, відзначено в Канаді (1,9%), найбільшу – в Пакистані (85%). 

У світі три чверті дітей віком 2-4 роки регулярно страждають від жорстокої дисципліни 

з боку батьків чи інших опікунів, також для 42% батьків емоційне насилля над дітьми є 

допустимим у навчальних цілях відповідно до даних ООН (ЮНІСЕФ). 

Практика Сполучених Штатів Америки передбачає, що приблизно у десяти від-

сотках зафіксованих випадків насильства у сім’ї співробітники поліції будуть опрацьо-

вувати подію в подальшому. Це включає одержання від свідків та з інших джерел додат-

кової інформації для того, щоб заарештувати агресора або застрахувати подальше 

https://od.npu.gov.ua/news/viroki-sudu/podilchanin-otrimav-virok-za-vchinennya-domashnogo-nasilstva/
https://od.npu.gov.ua/news/zvichajni-novini/za-vchinennya-domashnogo-nasilstva-zhitel-odeshhini-provede-u-vipravnomu-czentri/
https://od.npu.gov.ua/news/zvichajni-novini/za-vchinennya-domashnogo-nasilstva-zhitel-odeshhini-provede-u-vipravnomu-czentri/
https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/photos/a.1069664709711557/2963095547035121/?type=3&theater
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GIDDB2019
http://obljustif.gov.ua/wp-content/uploads/2013/10/Mizhn-dosvid-protidiyi-domashnomu-nasilstvu-2014.pdf
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переслідування потерпілої сторони сімейного конфлікту. 

Значної уваги у роботі правоохоронних органів Великобританії з викоренення 

насильства у сім’ї приділено особливим національним і соціальним спільнотам, які мо-

жуть сприймати прояв насильства як віковічну традицію. 

Так, працівники соціальних служб, органів освіти та поліції мають деякі візуа-

льні ознаки ідентифікації можливих потерпілих від сімейного насильства серед таких 

спільнот. Наприклад, такі особи відмовляються від спілкування з оточуючими і друзями, 

тривалий час не виходять з сімейного будинку, практикують пропуски середньої чи ви-

щої школи та навіть роботи; повертаються до носіння національного (мусульманського) 

одягу, хоча раніше практикували загальноприйнятий одяг; без видимих причин почина-

ють проявляти пригніченість або суїцидальні настрої. 

Актуальну практику взаємодії поліції з громадою у подоланні проблеми домаш-

нього насильства запроваджує так званий британський "Закон Клер". Так, людина може 

звернутися в поліцію щоб перевірити чи має новий або існуючий партнер "насильницьке 

минуле". Поліція зобов’язана провести за такими запитами спеціальну перевірку та поі-

нформувати заявника 

У Німеччині закон "Про захист від насильства" надає потерпілій особі право 

правової претензії на виділення квартири. Так, у разі заподіяння фізичної шкоди здо-

ров’ю або обмеження свободи, і, за певних умов, у разі виникнення загрози такого по-

рушення суд може зобов’язати кривдника звільнити квартиру незалежно від того, в 

шлюбі партнери чи ні, і навіть власник квартири, який вчиняє насильство, може бути 

примусово відселений від жертви [8]. 

Висновки. Вважаємо, що домашнє насильство – є не тільки результатом потен-

ційної безкарності кривдника, а й сприйняттям жертви обставин, що склалися у сім’ї 

нормальними, адже з самого дитинства, на наш погляд, в підсвідомості більшості грома-

дян недостатньо чітко і повно сформульовані якими повинні бути нормальні стосунки в 

сім’ї, що є образливим та принизливим для людини, що може завдати їй не тільки фізич-

ного, а й психологічного болю. 

Проведення тематичних уроків з розкриттям таких понять як «взаємоповага», 

«взаємодопомога», шанобливе ставлення до жінки, а також до осіб, старших за віком», 

«толерантне ставлення до осіб з особливими потребами» тощо допоможе виростити мо-

рально здорову націю. 

Крім того, достатня наявність доступних для жертв Центрів соціально-

психологічної допомоги, а також безкоштовних телефонів довіри, що мають працювати 

цілодобово. 

Припиненню насильства в сім’ї повинен сприяти кожен громадянин не тільки 

своїм позитивним прикладом, а й небайдужістю у разі, якщо особі стало відомо про до-

машнє насильство у будь-якій сім’ї. 

Тільки згуртованість та небайдужість усіх членів суспільства при підтримці діє-

вих законодавчих норм зможуть якщо не повністю знищити домашнє насильство, то 

хоча б різко знизити кількість його проявів.  
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SUMMARY 

Protsenko O. V. Prevention of domestic violence is everyone’s personal deal! The article 

summarizes approaches to coercive measures that apply to persons who have committed domestic 

violence, as well as developing their own recommendations to address or reduce the severity of this 

problem in society. 

The existing and planned measures by the National Police of Ukraine on the impact on 

criminals practicing domestic violence are analyzed. Examples of the fight against domestic violence in 

the leading countries of the world are given. 

The need for a clear definition in the minds of citizens what exactly should be qualified as 

domestic violence is noted. It is recommended to conduct thematic lessons with the disclosure of such 

concepts as “mutual respect”, “mutual assistance”, “respectful attitude to women, as well as older 

persons”, “tolerant attitude to people with special needs” and others, which ultimately will help to grow 

mentally healthy nation. 

Programs that teach young people healthy relationship skills such as communication, effectively 

managing feelings, and problem-solving can prevent violence. These skills can stop violence in dating 

relationships before it occurs. 

The best way to put a lasting stop to domestic violence is for people to abstain from the practice 

of trying to control and mistreat those they love. To be able to achieve this goal, we need to teach our 

younger generation the significance of respecting their prospective partners through a courteous and 

healthy bond with our spouses and partners. 

There are several ways to boost the prevention of domestic violence in our community. A major 

strategy for preventing domestic violence, frequently referred to as intimate partner violence, is by boost-

ing respectful and peaceful relationships. 

It is proposed to organize the work of a sufficient number of centers of social and psychological 

assistance available for victims, as well as free helplines that should work around the clock. 

Keywords: violence, domestic violence, forms of violence, victim’s protection measures, 

coercive measures of influence. 
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СУТНІСТЬ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КРАДІЖОК БАГАЖУ ГРОМАДЯН, УЧИНЕНИХ 

В АЕРОПОРТУ 

 

 
Стаття присвячена висвітленню деяких аспектів розслідування крадіжок багажу грома-

дян, учинених в аеропорту. Розглядаються особливості криміналістичної характеристики для 

більш швидкого розслідування досліджуваної категорії кримінальних правопорушень. 

Ключові слова: крадіжки, організація, тактика, слідчі (розшукові) дії, криміналістична 

характеристика. 

 

Постановка проблеми. Утворення стабільної системи є обов’язковою умовою 

для ефективності будь-якої діяльності. Не є виключенням і процес досудового розсліду-

вання кримінально караних діянь. Важливою складовою методики розслідування окре-

мого кримінального правопорушення є його криміналістична характеристика. Даний 

елемент дозволяє працівникам правоохоронних органів будувати версії та визначати 

напрямки кримінального провадження на його початковому етапі. В той же час, під час 

розслідування крадіжок багажу громадян, учинених в аеропорту, початковий етап в ба-

гатьох випадках має вирішальне значення. Адже надає можливість зібрати достатню 

кількість доказової інформації, яка буде з часом втрачена без можливості її відновлення. 
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Тому питання дослідження та розробки дієвої криміналістичної характеристики зазначе-

ного правопорушення має важливе значення для розслідування в цілому. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Дослі-

дженню концептуальних засад розслідування злочинів присвятили свої праці такі науко-

вці, як Ю. П. Аленін,  В. П. Бахін, В. Д. Берназ, Р. С. Бєлкін, В. К. Весельський, 

А. Ф. Волобуєв, В. А. Журавель, А. В. Іщенко, О. Н. Колесніченко, В. В. Лисенко, 

В. К. Лисиченко, І. М. Лузгін, В. Г. Лукашевич, Є. Д. Лук’янчиков, Ю. Ю. Орлов, 

М. А. Погорецький, М. В. Салтевський, Р. Л. Степанюк, Л. Д. Удалова, К. О. Чаплинсь-

кий, Ю. М. Чорноус, В. Ю. Шепітько, М. П. Яблоков та ін. Проте особливості криміналі-

стичної характеристики крадіжок багажу громадян, учинених в аеропорту, не були дос-

ліджені. В той же час, існує необхідність надання працівникам правоохоронних органів 

дієвої системи криміналістично значущих ознак на початковому етапі розслідування. 

Метою даної статті є дослідження сутності криміналістичної характеристики 

крадіжок багажу громадян, учинених в аеропорту. 

Виклад основного матеріалу. Починаючи розгляд криміналістичної характерис-

тики крадіжок багажу громадян, учинених в аеропорту, слід наголосити на тому, що да-

на наукова категорія є складовою методики розслідування досліджуваного суспільно 

небезпечного діяння. Слід зазначити, що існують різні види методик. 

Науковці вказують на наявність міжвидових, видових та внутрішньовидових ме-

тодик. Зокрема, під міжвидовою (комплексною) методикою вони визначають не просто 

сукупність окремих видових методик, а їх загальну інтегровану модель, що виконує сис-

темоутворюючу і методологічну функцію. Таким чином, розробки теоретичних основ 

криміналістичної методики ведуться в різних напрямках, що народжують нові підходи, 

уточнюючи, доповнюючи і оновлюючи відомі і, здавалося б, усталені наукові поняття та 

положення. Разом з тим, відсутні чіткі позиції по одній із найголовніших проблем теорії 

та методології – за системою принципів формування криміналістичних методик розслі-

дування. Крім того, не завжди відрізняються принципи науково-теоретичної розробки 

приватних методик розслідування, з одного боку, і принципи застосування і побудови 

методики розслідування злочинів у практичній діяльності – з іншого. У зв’язку з цим 

треба відзначити, що формування криміналістичної методики розслідування обумовлю-

ється визначенням тих теоретичних і методологічних передумов, на основі яких можна 

виявити загальні закономірності та взаємозв’язки, властиві основним об’єктам криміна-

лістичного наукового дослідження: діяльності з розслідування злочинів, з одного боку, 

та діяльності з їх вчинення – з іншого. Вважаємо, що зазначена мета може бути досягну-

та за допомогою дієвого, системного та функціонального підходів, які утворюють у сво-

їй системі загальний комплексний підхід, що є засобом пояснення, конструювання та 

прогнозування науково-методичних розробок [16, с. 7–9]. Як бачимо, досліджувана ме-

тодика розслідування буде внутрішньовидовою у зв’язку з виділенням певного кваліфі-

каційного елементу вчинення крадіжок. В той же час, дослідження визначеної наукової 

категорії повинно починатися з вивчення криміналістичної характеристики. 

На сьогодні вчені-криміналісти наголошують на тому, що криміналістична ха-

рактеристика злочинів – це заснована на практиці правоохоронних органів і криміналіс-

тичних досліджень модель системи зведених відомостей про криміналістично значущі 

ознаки виду, групи або конкретного злочину, яка має на меті оптимізувати процес розк-

риття та розслідування злочину [8, с. 255].  

Є. П. Іщенко акцентує увагу на тому, що, працюючи по конкретній кримінальній 

справі, слідчий нерідко зустрічається з труднощами в з’ясуванні криміналістичних особ-

ливостей того або іншого виду чи групи злочинів, а також у виборі оптимальних підхо-

дів до їхнього розкриття і розслідування. Іншими словами, йому необхідна, так звана 

«криміналістична матриця» розслідування, наклавши яку на сформовану (або вихідну) 

слідчу ситуацію, він міг би чітко зорієнтуватися, що і як йому слід зробити для встанов-

лення і викриття винних осіб і виправдання невинних, якщо вони через обставини, що 

склалися, виявилися під підозрою [6, с. 120–121]. Тобто акцентується увага на тому, що 

необхідна певна система, «криміналістична матриця», яка забезпечить можливість вирі-

шення першочергових завдань кримінального провадження. 

У свою чергу В. Д. Берназ формулює дану категорію як основану на державних 

статистичних даних науково-обґрунтовану систему узагальненої інформації та їх джерел 

про обставини, які були доказані, та інші, які мали значення для попередження, вияв-

лення, розкриття, розслідування та судового розгляду досліджуваних злочинів зазначе-
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ної категорії [3, с. 17]. Підтримуючи наведену позицію, М. М. Єфімов зазначає, що  кри-

міналістична характеристика злочинів – це система відомостей про криміналістично 

значущі ознаки кримінально караного діяння, яка відображає закономірні зв’язки між 

ними і слугує побудові та перевірці слідчих версій для вирішення основних завдань роз-

слідування [5, с. 15]. Як бачимо, науковці виходять з того, що дана категорія повинна 

будуватись на вивченні масиву кримінальних проваджень, які дають змогу будувати 

відповідні кореляційні зв’язки. 

Слід навести результати дослідження В. П. Бахіна та Б. Є Лук’янчикова, які, з 

огляду на великий масив наукових джерел, визначили наступні розповсюджені дефініції 

криміналістичної характеристики, зокрема: 

– інформаційна модель типових ознак певного виду (групи) злочинів; 

– вірогідна модель події; 

– система даних (відомостей) про злочин, які допомагають розкриттю та розслі-

дуванню; 

– система узагальнених фактичних даних, знання яких необхідне для організації 

розкриття та розслідування злочинів; 

– система особливостей виду злочинів, які мають значення для розслідування; 

– система опису криміналістично значущих ознак злочинів з метою забезпечен-

ня їх розкриття, розслідування та запобігання; 

– склад події даного виду злочину, який вказує на його стійкі ознаки, що прояв-

ляються зовні як визначена за змістом, чітко вибудована система матеріальних та інте-

лектуальних слідів тощо [2, с. 39]. 

У підсумку зазначимо, що криміналістична характеристика крадіжок багажу 

громадян, учинених в аеропорту – це система узагальнених фактичних даних вивчених 

матеріалів судово-слідчої практики, які відображають зв’язок та співвідношення окре-

мих криміналістично значущих елементів, що можуть бути використані в процесі досу-

дового розслідування конкретного кримінального правопорушення. 

Стосовно значення криміналістичної характеристики – ми поділяємо позицію 

науковців, які розділяють його на практичне й теоретичне. Для працівників поліції, які 

безпосередньо займаються розслідуванням, найбільш важливим є практичне застосуван-

ня того чи іншого засобу, що допоможе в процесі розслідування. Тобто дійсна цінність 

криміналістичної характеристики того чи іншого виду злочину – це можливість її прак-

тичного застосування, можливість вирішити певні питання з огляду на неї і, звичайно, 

можливість, спираючись на неї, зробити розслідування певної категорії злочинів більш 

швидким та ефективним [5, с. 15]. Тобто теоретичне значення полягає в побудові певної 

системи криміналістично значимої інформації, а практичне – у можливості її викорис-

тання правоохоронними органами. 

З огляду на це, доречною вбачається думка В. В. Радаєва, який  наступним чи-

ном окреслив напрямки використання досліджуваної наукової категорії: 

– виявлення злочинів, висунення версій про злочинний характер тієї чи іншої 

події; 

– висунення версії про особу злочинця; 

– висунення версії про вчинення злочину групою осіб; 

– використання відомостей про типові місця приховання та реалізації викраде-

ного для розшуку предметів посягання; 

– застосування даних про механізм слідоутворення для правильного визначення 

кола можливих джерел інформації про злочин, більш цілеспрямованої роботи з їх вияв-

лення, для виявлення матеріальних слідів злочину в ході огляду [11, с. 17–19].  

Виходячи з наведених напрямків використання досліджуваної категорії, необ-

хідно вирішити зміст її побудови. Це пов’язано з відповідним набором елементів, які 

становлять структуру криміналістичної характеристики. З огляду на дослідження 

Г. А. Матусовського, можна зробити висновок, що криміналістична характеристика, як 

накопичення і джерело відомостей про певні види злочинів, виконуючи інформаційну 

функцію, становить собою єдину інформаційну систему. Використання останньої мож-

ливо шляхом одержання й аналізу відомостей щодо окремих елементів і встановлення 

зв’язків між ними. У цьому розумінні всі елементи системи теоретично рівнозначні і 

поділяти їх на основні та другорядні недоцільно. У той же час використання такої інфо-

рмаційної системи вимагає в кожному конкретному випадку виокремлення ключового 

елемента, через який можна здійснити "вхід" у систему з метою одержання необхідної 
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інформації. Виокремлення ключового елемента для конкретного випадку залежить від 

слідчої ситуації, що склалася на даному етапі розслідування, а також від того, які вихідні 

дані має слідчий і які з них необхідно встановити. Аналіз кримінальних справ щодо зло-

чинів різних категорій показує, що значна частина їх учиняється способами, ознаки яких 

не завжди очевидні. Тому їх виявлення й пояснення вимагають у першу чергу знань і 

використання систематизованого опису способів злочинів [10, с. 149]. Саме тому нам 

необхідно дослідити систему криміналістичної характеристики та визначити її елементи. 

Наприклад, О. О. Ексархопуло в даній системі виділяє такі елементи: спосіб 

вчинення злочину; спосіб приховування злочину; механізм  злочину; обстановку вчи-

нення злочину; знаряддя злочину; характерні для даного способу сліди; особа злочинця; 

особа потерпілого; мотиви поведінки злочинця та жертви [19, с. 271]. 

Ряд науковців формували систему з огляду на існування в ній наступних скла-

дових: 

– матеріальні сліди злочину; 

– спосіб учинення й приховування злочину; 

– місце, час та механізм його вчинення; 

– обстановку вчинення злочину; 

– предмет злочинного посягання; 

– мету й мотиви кримінального діяння; 

– особистісні характеристики учасників кримінального процесу; 

– обставини, що сприяють учиненню злочину [1, с. 180]. 

У свою чергу, О. Р. Росинська зазначає наявність таких складових, як характе-

ристика типових способів учинення та приховування злочинів даного виду та інших об-

ставин злочину; відомості про коло осіб, серед яких треба шукати злочинця; характерис-

тика типового потерпілого; опис типових обставин, що сприяли або перешкоджали 

таким злочинам [12, с. 242]. 

Безпосередньо дослідженням питання криміналістичної характеристики краді-

жок займався О. Г. Швидкий, який виокремив наступні її елементи: 

– способи підготовки, вчинення і приховування злочину, а також особливості 

залишених слідів; 

– обстановка (час, місце, інші обставини), у якій готується злочинець до кварти-

рної крадіжки і вчинює її; 

– безпосередній предмет злочинного посягання;  

– особистість злочинця; 

– особистість потерпілого від квартирної крадіжки [18, с. 5–6]. 

А вже Н. С. Карпов серед основних елементів криміналістичної характеристики 

називає такі: 

– спосіб вчинення злочину; 

– місце і обстановка; 

– час вчинення злочину; 

– знаряддя і засоби; 

– предмет посягання; 

– потерпіла особа; 

– особа злочинця; 

– сліди злочину (у широкому значенні) [7, с. 268–269]. 

Найбільш широкою системою є побудована В. Ф. Єрмоловичем на основі ви-

вчення справ різної категорії. Серед різних її елементів можна зазначити наступні: 

зв’язок злочину з адміністративними правопорушеннями, а також порушеннями фінан-

сової, технологічної, трудової та іншої дисципліни; криміналістична структура злочину; 

способи ухилення від кримінальної відповідальності й покарання обвинуваченого за 

вчинене; діяльність осіб, що об’єктивно сприяла настанню злочинного результату або 

ухиленню суб’єкта від кримінальної відповідальності тощо [4, с. 238].  

Цікавою є система, запропонована О. Г. Філіпповим, до якої відносяться: 

– безпосередній предмет злочинного посягання; 

– спосіб скоєння і приховування злочину; 

– обставини, під час яких готувався та був скоєний злочин (час, місце, умови 

охорони об’єкта); 

– особливості залишених злочинцями слідів (механізм слідоутворення у широ-

кому розумінні); 
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– особа злочинця та потерпілого (включаючи й мотиви злочину) [17, с. 12]. 

Майже ідентичною попередній є система, запропонована В. В. Тіщенком, який се-

ред складових визначає наступні: 1) дані про суб’єкта злочину; 2) дані про цілі та мотиви 

діяльності по вчиненню злочинної діяльності; 3) дані про об’єкт злочинного посягання; 4) 

дані, що характеризують обстановку, в якій проходив процес злочинної діяльності; 5) дані 

про механізм злочинної діяльності; 6) дані про наслідки вчинених злочинів [15, с. 58].  

Інший дослідник криміналістичної характеристики крадіжок, І. В. Сорока, серед 

її елементів виділяла наступні: 

– спосіб учинення злочину; 

– обстановка злочину; 

– слідова картина; 

– особа потерпілого; 

– особа злочинця [13, с. 38–39]. 

Одну з найбільш простих систем криміналістичної характеристики сформував 

М. П. Яблоков, який відніс до неї відомості про: 

1) спосіб учинення злочину; 

2) механізм злочину; 

3) обстановку вчинення злочину; 

4) типологічні риси особи суб’єкта (суб’єктів) злочину [20, с. 48]. 

А вже В. Г. Танасевич та В. О. Образцов вирізнили наступні елементи досліджу-

ваної наукової категорії: 

– спосіб вчинення злочину; 

– обстановку вчинення злочину; 

– безпосередній об’єкт злочинного посягання, умови охорони його від злочин-

них посягань; 

– обставини підготовки до вчинення злочину та приховання слідів, а також ха-

рактеристика осіб, що його вчинили; 

– особа злочинця, його поведінка до і після вчинення злочину  [14, с. 97]. 

Останнім досліджував криміналістичну характеристику крадіжок 

А. С. Кузьменко, який на основі аналізу матеріалів кримінальних проваджень та позицій 

вчених визначив наступний перелік її елементів: 

– спосіб учинення злочину; 

– обстановка злочину; 

– слідова картина; 

– предмет злочинного посягання; 

– особа злочинця (крадія-рецидивіста); 

– особа потерпілого [9, с. 99]. 

На основі дослідження кримінальних проваджень та з огляду на вищенаведені 

позиції науковців, ми визначили, що система криміналістичної характеристики крадіжок 

багажу громадян, учинених в аеропорту, складається з наступних елементів: 

– спосіб підготовки, учинення та приховування кримінального правопорушення; 

– предмет посягання; 

– обстановка вчинення кримінально-караного діяння; 

– слідова картина; 

– особа правопорушника; 

– особа потерпілого. 

Проведене опитування респондентів дало змогу зробити висновок, що на почат-

ковому етапі розслідування крадіжок багажу громадян, учинених в аеропорту, дані, що 

становлять зміст означених елементів, використовуються у відповідному співвідношенні: 

– спосіб підготовки, учинення та приховування кримінального правопорушення 

– у 76 % випадків; 

– предмет посягання – 91 %; 

– обстановка вчинення кримінально-караного діяння – 67 %; 

– слідова картина – 43 %; 

– особа правопорушника – 21 %; 

– особа потерпілого – 94 %. 

Висновки. У підсумку зазначимо, що криміналістична характеристика крадіжок 

багажу громадян, учинених в аеропорту – це система узагальнених фактичних даних ви-

вчених матеріалів судово-слідчої практики, які відображають зв'язок та співвідношення 
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окремих криміналістично значущих елементів, що можуть бути використані в процесі до-

судового розслідування конкретного кримінального правопорушення. Система означеної 

категорії складається з наступних елементів: спосіб підготовки, учинення та приховування 

кримінального правопорушення; предмет посягання; обстановка вчинення кримінально-

караного діяння; слідова картина; особа правопорушника; особа потерпілого. 
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SUMMARY 

Senko A. V. Essence of forensic description of citizens’ luggage thefts committed at the 

airport. The article deals with some aspects of investigating theft of citizens' luggage at the airport. The 

features of forensic characteristics for faster investigation of the investigated category of criminal offens-



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 1 

300 ISSN 2078-3566 

es are considered. 

The author emphasizes that the creation of a stable system is a prerequisite for the effectiveness 

of any activity. The process of pre-trial investigation of criminal offenses is not an exception. An im-

portant element of the methodology of investigation of a particular criminal offense is its forensic charac-

teristics. This element allows law enforcement officials to build versions and determine the direction of 

criminal proceedings at its initial stage. At the same time, when investigating theft of citizens' luggage at 

the airport, the initial stage is in many cases crucial. It provides an opportunity to gather sufficient evi-

dence that will be lost over time without being able to recover it. Therefore, the issue of research and 

development of the current forensic characteristics of the offense is important for the investigation as a 

whole.  

It is also noted that the forensic characteristics of the citizens' luggage theft committed at the 

airport is a system of generalized evidence of the studied materials of the forensic practice, which reflect 

the connection and correlation of individual forensically significant elements that can be used in the pre-

trial investigation of a specific criminal offense. The system of the designated category consists of the 

following elements: method of preparation, commission and concealment of a criminal offense; the sub-

ject of the assault; the situation of committing a criminal offense; a trace picture; the person of the of-

fender; the identity of the victim. 

Keywords: theft, organization, tactics, investigative (search) actions, forensic characteristics. 
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ЗГОДА ПОТЕРПІЛОГО НА УКЛАДЕННЯ УГОДИ  

ПРО ВИЗНАННЯ ВИНУВАТОСТІ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ 

 
У статті проаналізовано здійснення кримінального провадження на підставі угоди про 

визнання винуватості, укладеної за письмової згоди потерпілого. Досліджено проблему процесуа-

льного оформлення письмової згоди потерпілого на укладення прокурором угоди про визнання 

винуватості та подальшого розгляду такої угоди судом. Виявлено недоліки та прогалини законо-

давства, запропоновано можливі шляхи їх подолання для забезпечення ефективного розширення 

меж застосування інституту угод у кримінальному судочинстві України з дотриманням процесуа-

льних гарантій усіх учасників кримінальних правовідносин.  

Ключові слова: кримінальне провадження, угода, угода про визнання винуватості, поте-

рпілий, письмова згода потерпілого.  

 

Постановка проблеми. Інститут угоди у кримінальному судочинстві України 

вперше був запроваджений у 2012 році із прийняттям чинного Кримінального процесуа-

льного кодексу України (далі – КПК). Він покликаний забезпечувати також основні за-

вдання кримінального провадження, що передбачені в ст. 2 КПК, а саме: охороняти пра-

ва, свободи та законні інтереси учасників кримінального провадження й забезпечувати 

швидке, повне та, найголовніше, неупереджене розслідування й судовий розгляд [1]. 

Разом із тим та кількість змін, які були внесені законодавцем до глави 35 КПК, 

свідчить про те, що зазначений правовий інститут перебуває у стані безперервного роз-

витку, що направлений у тому числі і на розширення засад диспозитивності криміналь-

ного провадження, зокрема шляхом надання можливості обвинуваченому та прокурору 

укласти угоду про визнання винуватості в кримінальному провадженні, у якому бере 

участь потерпілий. 

Однак вивчення матеріалів кримінальних проваджень та опитування суддів і про-

курорів дає підстави зробити висновок про те, що в ході практичного застосування вище-

зазначених норм у судовому провадженні виникають певні труднощі, пов’язані передусім 

із недосконалістю чинного кримінального процесуального законодавства, що регламентує 
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підстави та процесуальний порядок укладення угод про визнання винуватості. 

Аналіз публікацій, у яких започатковано вирішення цієї проблеми. Питан-

ням кримінального провадження на підставі угод присвячені наукові праці таких вітчиз-

няних вчених, як Ю. П. Аленіна, І. В. Басистої, О. В. Бауліна, В. І. Боярова, 

В. М. Верещак, Г. П. Власової, М. Й. Вільгушинського, І. В. Гловюк, Ю. М. Грошевого, 

Ю. М. Дьоміна, Н. А. Орловської, О. П. Кучинської, В. Т. Нор, Д. П. Письменного, 

В. М. Тертишника, Л. Д. Удалової, М. І. Хавронюка, О. Г. Яновської та ін. Проте в них 

не повною мірою знайшли висвітлення питання надання потерпілим письмової згоди 

прокурору на укладення угоди про визнання винуватості. У зв’язку з цим окреслена тема 

становить інтерес як із теоретичної точки зору, так і з практичної, оскільки вищеозначені 

проблеми призводять до неоднакового застосування процесуального законодавства 

практичними працівниками. 

Метою статті є пошук напрямів удосконалення кримінального процесуального 

законодавства, що регулює питання надання потерпілим згоди на укладення прокурором 

угоди про визнання винуватості.  

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдавання: 

1) визначити проблемні питання, які виникають або можуть виникнути під час надання 

та процесуального оформлення письмової згоди потерпілого на укладення прокурором 

угоди про визнання винуватості, а також під час подальшого розгляду такої угоди су-

дом; 2) виявити недоліки та прогалини кримінального процесуального законодавства, 

яке регламентує інститут угод у кримінальному провадженні в частині, що стосується 

питання здійснення судового провадження на підставі угоди про визнання винуватості у 

кримінальному провадженні, у якому беруть участь потерпілі; 3) визначити напрями 

вдосконалення положень чинного КПК України для забезпечення більш ефективного 

застосування положень, якими врегульований інститут угод у кримінальному судочинс-

тві України. 

Виклад основного матеріалу. За нормами чинного КПК України, у криміналь-

ному провадженні можна укласти лише два види угод: про примирення та про визнання 

винуватості [1]. Проте відразу слід зауважити, що обидва із зазначених видів угод істот-

но різняться між собою як за своєю суттю, так і за функціональним призначенням. 

Так, угода про визнання винуватості передбачає спільні перемовини її сторін 

(підозрюваний, обвинувачений і захисник – з одного боку, прокурор – з іншого) щодо 

визнання вини у вчиненні правопорушення та відшукання компромісу у визначенні по-

карання [2]. Отже, можна дійти висновку, що сутність такої угоди полягає в досягненні 

компромісу між сторонами, предметом якого є обсяг пред’явленого обвинувачення та 

міра покарання за цим обвинуваченням.  

Натомість угода про примирення має зовсім відмінну сутність. Із самої назви 

логічно випливає, що результатом цього виду угод є повне вичерпання конфлікту між 

потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим і відсутність у потерпілого будь-яких 

претензій щодо завданої йому шкоди. Як об’єктивно зазначив Р. В. Новак, інститут уго-

ди про примирення суттєво розширив шляхи реалізації принципу диспозитивності, оскі-

льки учасників кримінального провадження наділяють можливостями самостійно обира-

ти способи захисту своїх прав [3]. Розвиваючи цю думку, доцільно зауважити, що, 

дійсно, у ході реалізації права на укладення угоди про примирення відповідні процесуа-

льні повноваження сторони здійснюють без можливості втручання інших суб’єктів. До 

того ж ч. 1 ст. 469 КПК наділяє правом ініціативи на укладення угоди про примирення 

лише потерпілого та підозрюваного чи обвинуваченого, а у провадженнях щодо злочи-

нів, пов’язаних із домашнім насильством, така ініціатива надається виключно потерпі-

лому та його представникам. 

Порівняно з можливостями укладення іншого виду угод, законодавець значно 

обмежив випадки, коли у кримінальному провадженні можливо укласти угоду про при-

мирення, зокрема щодо тяжких та особливо тяжких злочинів. На нашу думку, це було 

зроблено задля збереження певного процесуального контролю над здійсненням криміна-

льного судочинства в цих категоріях злочинів, шляхом посилення процесуальної ролі 

державного обвинувачення порівняно з роллю потерпілої особи. Однак поряд зі встано-

вленим законодавчим обмеженням на укладення угоди про примирення у провадженнях 

за тяжкими та особливо тяжкими злочинами протягом тривалого часу діяло правило, 

котре не дозволяло взагалі укладати угоди про визнання винуватості у кримінальних 

провадженнях за участю потерпілих осіб. Таким чином, у кримінальних провадженнях 
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щодо тяжких та особливо тяжких злочинів, у яких бере участь потерпілий, укладення 

будь-якої угоди взагалі не видавалося можливим, незважаючи на те, що певні компромі-

си між сторонами могли мати місце, оскільки Кримінальний кодекс України [4] перед-

бачає чимало діянь, віднесених до тяжких та особливо тяжких злочинів, у яких може 

мати місце участь потерпілого. 

На практиці здійснення таких дій на стадії судового провадження досить часто 

відбувається за активної процесуальної позиції потерпілого, особливо що стосується 

питань призначення покарання та відшкодування шкоди, заподіяної злочином, де він 

висловлює свою думку, яка, поміж іншим, має бути врахована судом під час прийняття 

остаточного рішення у кримінальному провадженні. Підсумовуючи, вважаємо, що від-

сутність законодавчої можливості укладення угод у певних категоріях кримінальних 

проваджень не сприяла розвитку засади диспозитивності, що регламентована у ст. 26 

КПК України. 

Однак після внесення змін до КПК України у березні 2017 року [5] можливості 

застосування інституту угоди були істотно розширені, зокрема з’явилася можливість 

укласти угоду про визнання винуватості у провадженнях щодо кримінальних правопо-

рушень, якими завдана шкода не тільки державі чи суспільству, а також окремим осо-

бам, тобто у провадженнях, у яких бере участь потерпілий або декілька потерпілих. 

Проте надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди 

стало обов’язковою умовою її укладання. Тим самим законодавець запровадив нові пра-

вила кримінального провадження на підставі угоди про визнання винуватості, у процесі 

укладення якої опосередковано може брати участь потерпілий. 

До того ж аналіз процесуальних норм, що містяться в абз. 5 ч. 4 ст. 469 КПК, дає 

переконливі та обґрунтовані підстави стверджувати, що укладення угоди про визнання 

винуватості, за письмовою згодою потерпілого, відтепер видається можливим у будь-

якому кримінальному провадженні, у якому бере участь потерпілий, навіть щодо тяжких 

та особливо тяжких злочинів, у яких наявні процесуальні заборони на укладення угоди 

про примирення. 

Вважаємо за необхідне також зазначити, що положення вищенаведеної норми 

містять загальне правило, за яким угода про визнання винуватості між прокурором та 

підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена тільки у провадженнях щодо тих 

кримінальних правопорушень, унаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспі-

льним інтересам. Натомість ця ж норма одночасно містить і виняток із зазначеного пра-

вила, за умовами якого не допускається укладення угоди про визнання винуватості у 

кримінальних провадженнях, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, окрім ви-

падків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди. 

Отже, ми повністю підтримуємо думку І. В. Гловюк та її цілком обґрунтований висно-

вок, що законодавчі умови укладення угоди сформульовані таким чином, що не відпові-

дають вимогам юридичної визначеності, оскільки чинна редакція абз. 5 ч. 4 ст. 469 КПК 

містить у собі два взаємовиключні положення [6]. 

З одного боку, вищезазначені зміни, що були внесені до кримінально-

процесуального законодавства, значно розшили межі застосування інституту угоди у 

кримінальному судочинстві, а з іншого – запровадили нову процесуальну умову у ви-

гляді письмової згоди потерпілого на укладення прокурором угоди про визнання вину-

ватості. Її застосування на практиці викликало чимало проблем та дискусійних питань як 

у науковців, так і у практиків, особливо під час судового розгляду, що, на нашу думку, 

обумовлює необхідність удосконалення кримінально-процесуального законодавства в 

цій частині. Вважаємо за необхідним розглянути їх більш детально. 

Так, відповідно до норм чинного КПК, згода потерпілого на укладення угоди про 

визнання винуватості подається в письмовій формі та адресується прокурору, проте зако-

нодавець не регламентував жодних вимог до її змісту. Так само у КПК відсутні норми, які 

б регламентували умови надання потерпілим такої згоди та визначали його процесуальні 

права та обов’язки в разі надання такої згоди тощо. Окрім того, надання потерпілим такої 

згоди на сьогодні не створює жодних обов’язків ані у прокурора, ані у підозрюваного чи 

обвинуваченого укласти таку угоду у кримінальному провадженні, оскільки навіть за ная-

вності згоди потерпілого на укладення угоди про визнання винуватості інші учасники, які 

є її сторонами, можуть і не дійти згоди щодо основних умов угоди або відмовитися від її 

подальшого укладення або затвердження її в судовому порядку. 

Законодавчі вимоги до змісту угоди про визнання винуватості, котрі визначені у 
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ст. 472 КПК, передбачають також обов’язкову наявність в угоді її реквізитів, проте їх 

вичерпний перелік не передбачає зазначення жодних положень, що стосуються прав та 

законних інтересів потерпілого у кримінальному провадженні, зокрема: розміру, 

обов’язку та умов відшкодування шкоди потерпілому; можливості висловити потерпі-

лому свою позицію щодо правильності встановлених обставин кримінального правопо-

рушення, види та міри покарання, яке підлягає призначенню обвинуваченому тощо. 

Процесуальні особливості судового провадження на підставі угод унормовані 

положеннями ст. 474 КПК та передбачають пріоритетність розгляду укладеної угоди, 

що, у свою чергу, обумовлює невідкладне закінчення досудового розслідування, якщо 

угоди було досягнуто саме на цьому етапі провадження, або ж зупинення здійснення 

будь-яких процесуальних дій у судовому провадженні та невідкладний перехід до розг-

ляду угоди у разі, якщо угоду укладено в ході судового провадження. Отже, у разі отри-

мання судом підписаної сторонами угоди він має право розглядати лише цю угоду і не 

може переходити до розгляду інших питань кримінального провадження, не пов’язаних 

із розглядом угоди. 

Як бачимо із законодавчих вимог, котрі містяться в ч. 2 ст. 474 КПК, розгляд 

щодо угоди відбувається у підготовчому судовому засіданні за обов’язкової участі її 

сторін, із повідомленням інших учасників судового провадження, але відсутність яких 

не є перешкодою для розгляду. Таким чином, участь потерпілого під час розгляду угоди 

про визнання винуватості, яка укладена за його письмовою згодою прокурором із підоз-

рюваним чи обвинуваченим, формально не є обов’язковою. Отже, суд може й не вжива-

ти заходів для з’ясування поважності причин відсутності потерпілого у підготовчому 

судовому засіданні та приймати з цього питання відповідні процесуальні рішення. 

Відповідно до ч. 6 ст. 474 КПК, суд зобов’язаний пересвідчитися, що сторони 

уклали угоду в добровільному порядку, а в разі необхідності має право на такі дії: 

1) витребувати документи, зокрема скарги учасників сторони захисту та рішення за нас-

лідками їх розгляду; 2) викликати осіб у судове засідання та їх опитувати. Тобто, в ме-

жах розгляду угоди суд наділяється правом щодо витребування та дослідження будь-

яких документів, але лише задля з’ясування добровільності укладення її сторонами. 

Відповідно до ч. 7 ст. 474 КПК, суд повинен перевірити угоду на відповідність 

вимогам законодавства, у тому числі і КПК. Проте глава 35 КПК не містить спеціальних 

норм, які б визначали повноваження суду під час здійснення перевірки угоди на предмет 

її відповідності вимогам закону. На нашу думку, у таких випадках суд повинен керува-

тися загальними положеннями судового розгляду, що передбачені у главі 28 КПК, а са-

ме: задля встановлення відсутності підстав для відмови в затвердженні угоди суд має 

дослідити необхідні для цього матеріали провадження. Із цією метою він може витребу-

вати їх у прокурора, а в разі необхідності з’ясовувати додатково в інших учасників кри-

мінального провадження їхню думку щодо можливості затвердити угоду. 

Отже, розглядаючи в судовому засіданні угоду про визнання винуватості у кри-

мінальному провадженні, у якому беруть участь потерпілі, суд, на нашу думку, в 

обов’язковому порядку повинен: 1) перевірити, чи отримав прокурор письмову згоду від 

усіх потерпілих щодо укладення цієї угоди; 2) з’ясувати, чи подавали потерпілі або інші 

особи цивільний позов до обвинуваченого і чи має потерпілий до обвинуваченого певні 

претензії матеріального та/або морального характеру; 3) з’ясувати думку потерпілого 

щодо правильності кваліфікації дій обвинуваченого, доведеності його вини тощо. У разі 

встановлення судом, що потерпілий у певній частині не погоджується з умовами угоди 

про визнання винуватості, на укладення якої він надав прокурору письмову згоду, зок-

рема не погоджується з викладенням фактичних обставин кримінального правопору-

шення, кваліфікацією дій обвинуваченого, а також із узгодженим сторонами угоди пока-

ранням, суд, на нашу думку, не має права затверджувати таку угоду про визнання 

винуватості, оскільки в разі затвердження будуть істотно порушені права потерпілого.  

Окрім того, достатньо важливою, на наш погляд, видається проблема, котра по-

лягає у позбавленні потерпілого права апеляційного оскарження вироку суду, ухвалено-

го на підставі угоди про визнання винуватості. Частина четверта ст. 394 КПК значно 

звужує підстави оскарження в апеляційному порядку вироку на підставі угоди про ви-

знання винуватості, при цьому визначає вичерпне коло суб’єктів апеляційного оскар-

ження такого вироку, до яких відносить потерпілого. Гадаємо, позбавлення потерпілого 

права оскаржити судове рішення у провадженні, у якому він брав участь, не відповідає 

основним засадам судочинства, визначеними у ч. 2 ст. 129 Конституції України [7], до 
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яких віднесено, зокрема, забезпечення права на апеляційний перегляд справи. 

Висновки. Процесуальне законодавство, що унормовує процедури здійснення 

кримінального провадження на підставі угоди про визнання винуватості, підлягає суттє-

вому вдосконаленню. Відсторонення потерпілого, після отримання прокурором від ньо-

го письмової згоди на укладення угоди про визнання винуватості, від процедур укладен-

ня угоди про визнання винуватості, обмеження його процесуальних прав під час 

судового провадження з розгляду такої угоди, у тому числі й щодо апеляційного оскар-

ження, видається неприйнятним, оскільки призводить до істотного порушення його прав 

як учасника кримінально-процесуальних правовідносин. Як шляхи подолання прогалин 

у процесуальному законодавстві, що регулює процедури здійснення кримінального про-

вадження на підставі угод, доцільно ініціювати внесення змін до глави 35 КПК, якими 

необхідно: 

1) встановити вимоги до форми та змісту письмової згоди потерпілого на укла-

дення угоди про визнання винуватості; 

2) визначити умови надання потерпілим такої згоди; 

3) передбачити процесуальні можливості потерпілого законно впливати, у влас-

них інтересах, на зміст угоди про визнання винуватості, укладеної за його згодою; 

4) законодавчо закріпити право потерпілого на апеляційне оскарження вироку 

суду на підставі угоди про визнання винуватості, укладеної за його згодою, передбачив-

ши відповідні підстави та межі такого апеляційного оскарження; 

5) у ст. 474 КПК передбачити обов’язок суду під час здійснення судового прова-

дження на підставі угоди з’ясувати, чи добровільно надавалася потерпілим згода на ук-

ладення угоди про визнання винуватості, чи підтримує він укладену за його згодою уго-

ду, чи розуміє він процесуальні наслідки укладення такої угоди тощо. 

Вважаємо, що усунення зазначених у цій статті прогалин кримінального проце-

суального законодавства України позитивно відобразиться на судовій практиці з розгля-

ду кримінальних проваджень на підставі угод. 
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SUMMARY 

Taus M. M. Vіctіm’s consent to conclude a plea agreement as a tool to wіden the scope of 

the іnstіtutіon of the agreement іn crіmіnal proceedіngs: certaіn aspects. The artіcle deals wіth 

topіcal іssues of crіmіnal proceedіngs on the basіs of the plea agreement concluded on the basіs of the 

wrіtten consent of the vіctіm іn thіs crіmіnal proceedіngs and іdentіfіes the maіn problems of the ap-

plіcatіon of crіmіnal procedural law іn the executіon of crіmіnal proceedіngs on the basіs of agreements. 

The author analyzes the іssue of extendіng the lіmіts of applіcatіon of the іnstіtute of agree-

ments іn crіmіnal proceedіngs of Ukraіne by applyіng the іnstіtute of plea agreement іn crіmіnal pro-

ceedіngs іn whіch the vіctіm partіcіpates, іn partіcular іn cases when concludіng an agreement on recon-

cіlіatіon between the vіctіm and the accused іs not allowed. 

The artіcle analyzes the problematіc іssues of procedural regіstratіon of the vіctіm's wrіtten 

consent for conclusіon by the prosecutor of the plea agreement and further consіderatіon of such agree-

ment by the court. The author of the artіcle іdentіfіes the maіn shortcomіngs and gaps of the current 

crіmіnal procedural legіslatіon, іn part, whіch regulates the іmplementatіon of court proceedіngs on the 

basіs of a plea agreement concluded wіth the wrіtten consent of the vіctіm, as well as possіble ways of 

overcomіng the іdentіfіed legіslatіve problems found. agreements іn crіmіnal proceedіngs of Ukraіne and 

ensurіng the protectіon of procedural rіghts of partіcіpants іn crіmіnal proceedіngs іn the іmplementatіon 

court proceedіngs based on agreements. 

Іn partіcular, the author drew attentіon to the lack of procedural rules that should ensure the ef-

fectіve use of vіctіms' procedural rіghts and protectіon of legіtіmate іnterests іn court proceedіngs on the 

basіs of a plea agreement. The author draws partіcular attentіon to the shortcomіngs of the procedural 

legіslatіon, whіch led to the actual deprіvatіon of the vіctіm's rіght to appeal agaіnst the sentence on the 

basіs of the plea agreement concluded wіth hіs wrіtten consent. 

Keywords: crіmіnal procee іngs, agreement, plea agreement, vіctіm, vіctіm's wrіtten consent. 
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РЕЦЕНЗІЇ 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на методику по расчету затрат на стадии досудебного расследования,  

подготовленную коллективом авторов Академии правоохранительных органов 

при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан 

 

На современном этапе развития общества проблема исследования преступнос-

ти является чрезвычайно важным вопросом, выходящим за пределы научных дискус-

сий и привлекающим широкое внимание общественности. Об этом свидетельствуют 

глобальные показатели роста и организованного характера преступности, количество 

жертв посягательств, которые в совокупности являются детерминантами роста «це-

ны преступности».  

Отсутствие четкого осознания понятия и содержания прямых и косвенных изде-

ржек от преступности, социальных последствий для общества – это вопрос не только 

эффективной защиты прав потерпевших, но и эффективности функционирования пра-

воохранительной системы в целом, разработки экономически обоснованных, разумных 

и своевременных мер борьбы с преступлениями. В связи с этим, является чрезвычайно 

своевременной представленная на рецензирование методика, подготовленная коллек-

тивом авторов Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре 

Республики Казахстан, посвященная проблеме расчета затрат на стадии досудебного 

расследования.  

Проведенное нами изучение всех аспектов указанной методики свидетельству-

ет, что в процессе исследований авторами осуществлен анализ мирового опыта по 

оценке экономической стороны преступности, проведена аналитическая работа по 

сбору, обобщению и систематизации большого массива информации с широким геог-

рафическим охватом данных исследований. В результате, авторами справедливо под-

черкивается тот факт, что в мировом сообществе нет общепринятой классификации 

затратной части преступлений и единой универсальной методологии расчета экономи-

ческого ущерба в зависимости от вида преступления и его стадий (например, издерж-

ки, связанные с ожиданием преступления и издержки, образуемые после совершения 

преступления). Акцентируется внимание на том, что понятие «цена преступности» 

принимает в настоящее время состояние устойчивого термина, однако при этом ука-

зывается на существование различных подходов к рассмотрению и содержанию поня-

тийного аппарата. 

Авторами на системном уровне проанализированы различные подходы к опре-

делению «цены» преступности. В частности, в позитивном контексте интересны пред-

ставленные в методике подходы к проведению исследований в зависимости от различ-

ных видов устанавливаемых и исчисляемых потерь от преступлений. Исследованы 

методики, позволяющие учитывать отдельно взятые процессуальные издержки; расх 

оды, связанные с уголовным судопроизводством; расходы на содержание уголовно-

исполнительной системы и расходы на исполнение наказания и др. Проведенные изыс-

кания позволили авторам выявить различия и установить многообразие в подходах и 

решениях. Исследователи указывают на важность формализации и разработки общеп-

ринятой классификации вреда. 

В предложенной методике отмечается, что для выполнения функций по обеспече-

нию правопорядка государством выделены специальные структуры: СЭР, Национальное 

бюро по противодействию коррупции и другие, издержки которых должны покрываться 

государством. Для определения совокупных издержек, а также с целью проведения да-

льнейших исследований были выделены шесть видов расходов: 

1) заработная плата всех служащих, непосредственно занимающихся противо-

действием преступности; 

2) расходы на содержание сотрудников и пр.; 
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3) расходы на обеспечение деятельности;  

4) коммунальные расходы; 

5) связь; 

6) прочее. 

Принимая во внимание, что основная функция правоохранительных органов за-

ключается в выявлении и расследовании преступлений, авторы методики напрямую свя-

зывают ущерб от преступлений и материальные затраты на содержание правоохраните-

льных органов. В тоже время, в ходе исследований отмечается, что сумма 

процессуальных издержек находится на минимально допустимом уровне. В частности, в 

2018 году она составлила 0,6 % от выделенных сумм на содержание органов внутренних 

дел и суда, что, по мнению авторов, является недостаточной. Более того, существенная 

доля заявленных сумм процессуальных издержек были судом оставлены без удовлетво-

рения. Такая ситуация связана с тем, что расходы государства на предупреждение прес-

тупности имеют просчитываемый и открытый характер, в тоже время аналогичные рас-

ходы по юридическим и физическим лицам носят частный характер, при этом 

отсутствует статистическая информация.  

Особый интерес представляет проведенный в рамках исследования анализ судеб-

но-следственной практики, а также составление реестра процессуальных действий (148), 

имеющих свою форму фиксации в виде составляемых процессуальных документов (про-

токола, постановления, уведомления и т.д.). Данные процессуальные документы были 

классифицированы на две группы:  

1-я группа документов, в которых фиксируется время начала и окончания дейст-

вия (протоколы);  

2-я группа документов, в которых не фиксируется время начала и окончания дей-

ствия (рапорты, постановления, протоколы разъяснения прав и т.д.).  

Временные затраты по первой группе четко зафиксированы в протоколах, а по 

второй группе временные затраты были определены методом анкетирования с последу-

ющим усреднением данных.  

В процессе проведения исследований авторы делают акцент на невозможности 

оценки нематериальных издержек вследствие отсутствия их статистического учета. 

Следует отметить, что авторами проведена системная работа по определению 

структуры правонарушений и выполнена оценка по вопросу возмещения причиненного 

ущерба по результатам компаративного анализа статистической отчетности органов 

МВД и судов Республики Казахстан. Было установлено, что сумма ущерба, возмещенная 

до вынесения приговора, составляет 0,11%, что является очень незначительной, а орга-

нами досудебного расследования принимаются недостаточные меры по возмещению 

причиненного ущерба. Кроме того, имеющиеся результаты исследования позволили 

установить, что органы досудебного расследования занижают фактические суммы уще-

рба по делам, направленным в суд. 

Авторами методики рассчитаны средние затраты государства на производство до-

судебного расследования в виде выплат заработной платы. 

Представленная формула расчета стоимости 1 часа работы участкового инспекто-

ра включает такие основные статьи расходов: 

1) заработная плата – рассчитывается как средняя арифметическая величина; 

2) канцелярские принадлежности – учитываются как основные расходные мате-

риалы, затрачиваемые на изготовление одного тома уголовного дела. 

На наш взгляд, в процессе исследований была обозначена лишь минимальная по-

роговая величина реальных экономических затрат, поскольку не были учтены непредви-

денные расходы инспекторов, а также другие виды расходов. Было бы целесообразным 

предусмотреть такие расходы и ввести корректирующие коэффициенты, в частности, по 

коэффициенту непредвиденных расходов k = 1,1 (до 10% от учтенной суммы) и по дру-

гим видам затрат k = 1,08 (также в пределах от 3 до 8%).  

Учитывая один из высказанных авторами выводов о том, что установленный за-

конодательством перечень процессуальных издержек не отражает действительные пря-

мые затраты государства на расследование выявленных уголовных правонарушений, 

целесообразно рекомендовать ввести в предложенную формулу расчетов процессуаль-
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ных издержек дополнительные составляющие. Такими составляющими могут быть по-

казатели амортизации основных фондов, затраты на их восстановление и модернизацию, 

затраты на энергоресурсы и др.  

Позитивно оценивая представленную на рецензирование методику, подготовлен-

ную специалистами Академии правоохранительных органов при Генеральной прокура-

туре Республики Казахстан, подчеркнем, что поэтапное расширение перечня процессу-

альных издержек с целью максимального возмещения затрат государства, а также 

практическое внедрение данной методики в практику деятельности правоохранительных 

органов позволит учесть существующие недоработки законодательных органов и обес-

печит возмещение вынужденных расходов на уголовное судопроизводство в Республике 

Казахстан.  

 

Рецензия рассмотрена и утверждена на заседании кафедры  

финансово-экономической безопасности факультета экономико-правовой  

безопасности Днепропетровского государственного университета внутренних дел,  

протокол от 1 октября 2019 г., № 2 

 

Профессор кафедры  

финансово-экономической безопасности  

доктор экономических наук, доцент 
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Заведующий кафедрой  
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кандидат юридических наук, доцент 
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РЕЦЕНЗІЯ 

на монографію доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін  

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ,  

кандидата філологічних наук Царьової Ірини Валеріївни  

«Сучасний український юридичний текст:  

лексико-дериваційна структура».  

 

Вибір юридичних текстів як об’єкта дослідження не випадковий. Вони відігра-

ють величезну роль у сучасному світі та є невід’ємним елементом правової культури 

суспільства. За останній час з’явилося чимало досліджень  текстів правничого змісту, 

результати аналізу яких відзначається багатоаспектністю й глибиною проникнення в 

їхню структуру. Юридичні тексти відрізняються різноманітністю видів і яскравими мов-

ними особливостями. Вивчення концепції опису системної моделі дериваційного прос-

тору слова як багатовимірної, динамічної структури сучасного українського юридичного 

тексту є актуальним для сучасного українського мовознавства. Параметризація юридич-

них текстів, установлення закономірностей формування, набування ними нетипових 

ознак, моделювання форми вираження і внутрішньої організації сприяє пізнанню дії мо-

вних механізмів, а також тенденцій розвитку мовної системи загалом.. Власне, у цьому 

руслі й виконана монографія І. В. Царьової.  

Пропонована робота має чітку логічну структуру, складається зі вступу, 

5 розділів, до кожного з яких подано висновки, загальні висновки, список використаних 

джерел і літератури. І. В. Царьова демонструє обізнаність у галузі як української, так і 

зарубіжної лінгвістичної думки стосовно поставлених проблем, чітко простежує розви-

ток ідей в опрацюванні юридичних текстів. Парадигма наукових пошуків від аналізу 

окремих мовних явищ успішно трансформується в їхній синтез. 

У монографії автор ставить завдання апробувати методику дериватологічного 

аналізу на матеріалі сучасного українського юридичного тексту. І. В. Царьова прагне 

показати юридичний текст в усій антиномічній складності, єдності і різноманітності, 

адже такі тексти характеризується універсальною структурою прагматичних правил 

використання мови в ситуативному контексті визначення права, а складові покажчики 
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представляють собою кліше, які слугують вираженню перформативності, модальності в 

нормативних судженнях. Авторка трактує зовнішню детермінаційність як ефект 

самодетермінації лексичної системи сучасного українського юридичного тексту. 

Теоретико-методологічною основою рецензованої праці  слугували фундаментальні 

наукові дослідження мовознавчого, логіко-філософського, семіотичного, 

лінгвокогнітивного спрямування у їхньому інтегративному осмисленні і застосуванні, 

оскільки явища, які характеризуються нелінійністю, певною хаотичністю, дифузністю, 

за визначенням є надзвичайно складними об’єктами для систематизації і потребують 

застосування відповідної комплексної новітньої методології.  

Монографія постає узагальненим підсумком виконаного дослідження щодо мо-

жливостей побудови функційно-динамічної моделі лексичної деривації в її системному 

варіанті. Це створює координувальну базу для подальшого багатоаспектного вивчення 

представлених у роботі форм деривації на матеріалі всього словникового складу україн-

ської мови, а також для вивчення інших сфер лексичної деривації: суплетивної, синоні-

мічних та інших парадигматичних зв’язків різнокореневих слів, синкретичних галузей 

словотвірної деривації. 

Безумовно новітнім є обґрунтування універсальності дериваційних зв’язків, що 

дали змогу під час  вивчення юридичного тексту враховувати особливості динамічного 

функціонування слова. Обрана автором методологія й категоріально-понятійний інстру-

ментарій відповідають рівню сучасних лінгвістичних досліджень і поставленим у роботі 

завданням.  

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що поставлена мета загалом досягнута, 

робота є завершеною науковою працею, що засвідчує вміння автора обстоювати в руслі 

запропонованої парадигми власні погляди на об’єкт дослідження. Практичне значення 

здобутих результатів полягає у перспективі використання матеріалів рецензованої моно-

графії у нормативних курсах і в розробці та впровадженні нових спецкурсів з лінгвісти-

ки тексту, дискурсології, прагматики.  

Робота має, безумовно, оригінальний характер, виконана на високому науково-

теоретичному рівні. Монографія І. В. Царьової заслуговує на схвалення Вченої ради уні-

верситету та рекомендації до друку. 

 

Федурко М. Ю. 

доктор філологічних наук, 

професор, професор кафедри 

філологічних дисциплін  

та методики їх викладання  

у початковій школі  

(Дрогобицький державний  

педагогічний університет  

імені Івана Франка) 
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НАУКОВЕ ЖИТТЯ 

 

 
НАУКОВІ ЗАХОДИ, ЩО ВІДБУЛИСЯ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ 

ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ВНУТРІШНІХ СПРАВ  

ПРОТЯГОМ І КВАРТАЛУ 2020 РОКУ 

 

 

 30-31 січня 2020 року в Дніпропетровському державному університеті внут-

рішніх справ було проведено ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту на-

уково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. 

Під час урочистого відкриття конкурсу, про що оголосила директорка Малої акаде-

мії наук Наталія Тягло, зі словами привітання до присутніх звернувся голова Дніпропет-

ровської обласної ради Святослав Олійник. «Сьогодні я вперше присутній на цьому заході. 

Дуже радий, що маємо реальні наукові дослідження, а це означає, що ми досягаємо клю-

чової мети – активізації інтелектуального потенціалу Дніпропетровської області. В першу 

чергу для нас наразі важливі дослідницькі роботи в частині вивчення історії, природи, а 

також глибинного розуміння генофонду нашого краю», – підкреслив С.В. Олійник. 

 

До юних науковців звернувся ректор Дніпропетровського державного універси-

тету внутрішніх справ Андрій Фоменко. «Дуже приємно бачити вас у цій залі та розу-

міти, що конкурс проходить безпосередньо у Дніпропетровському державному універ-

ситеті внутрішніх справ. Це Alma Mater Малої академії наук. Наша суспільна праця 

триває упродовж 7 років. Ми 

докладаємо всіх зусиль, аби 

Мала академія наук невпинно 

розвивалася. Учасникам ба-

жаю не зупинятися на досяг-

нутому, рухатися лише впе-

ред», – зазначив А.Є. Фоменко. 

У рамках наукового кон-

курсу 162 учні загальноосвітніх 

шкіл області писали контрольні 

роботи та презентували резуль-

тати власних досліджень у 4-х 

відділеннях: історія, філософія, 

суспільствознавство, науки про 

Землю. 
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30 січня у визначено переможців конкурсу наукового відділення філософії та сус-

пільствознавства. Представити на розсуд журі результати наукових досліджень мали 

змогу слухачі секцій правознавства, журналістики та педагогіки. 

До проведення конкур-

су-захисту Дніпропетровський 

державний університет внут-

рішніх справ долучився вже 

всьоме. Так, саме науково-

педагогічні працівники універ-

ситету забезпечують роботу 

секції «Правознавства» – від 

проведення установчої сесії до 

визначення переможців. 

У секції «Правознавст-

ва» свої дослідження захища-

ли 14 школярів-переможців 

ІІ етапу конкурсу з усієї Дніп-

ропетровської області. Голова 

журі секції – проректор ДДУВС, д.ю.н., проф.,заслужений юрист України Лариса Нали-

вайко, члени журі – професор кафедри загальноправових дисциплін д.ю.н., доц Ірина Гри-

цай та старший викладач кафедри загальноправових дисциплін Євгенія Касяненко. 

 

За результатами оцінок журі: ІІІ місце вибороли: Крістіна Абусова (м. Кривий 

Ріг), Марія Горбаренко (м. Кам´янське), Анна Коршун (м. Кривий Ріг), Олена Кравчук 

(м. Дніпро), Геннадій Терещенко (м. Кривий Ріг); ІІ місце – Анна Ночовка (м. Дніпро).  

Переможцем ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН України стала Марія Шафранова (м. Кривий Ріг). 

 

Конкурс традиційно відбувається серед слухачів 12-и наукових відділень та 65-и 

секцій. Переможці ІІ етапу представлятимуть Дніпропетровщину на ІІІ (всеукраїнсько-

му) етапі конкурсу. За свої наукові досягнення фіналісти ІІ етапу отримають обласну 

іменну стипендію, яка щорічно виділяється Дніпропетровською обласною радою. 
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 28 лютого 2020 року в Дніпропетровському державному університеті внут-

рішніх справ відбулася XVIII Всеукраїнська науково-практична конференція «Правова 

держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні». Участь у ній 

взяли правники, науковці, адвокати, представники громадських організацій, студенти. 

Розпочалася науково-практична конференція із підписання меморандуму про 

співпрацю між Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ та гро-

мадською організацією «Запорізька обласна організація Союзу юристів України». Під-

писантами з обох сторін виступили проректорка ДДУВС Лариса Наливайко та директор 

громадської організації Валерій Біленко. За результатами передбачається розширення 

співробітництва з професійною спільнотою юристів. 

 

Учасниками науково-практичної конференції зокрема стали представники Пів-

денно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро), судді 

Дніпропетровського окружного адміністративного суду, а також представники Придніп-

ровського наукового центру Національної академії наук України і МОН України та На-

ціональної школи суддів України. 

На конференції були представлені 13 закладів вищої освіти, серед яких – Київсь-

кий національний університет імені Тараса Шевченка, Черкаський державний техноло-

гічний університет, Західноказахстанський державний університет, Одеська державна 

академія будівництва та архітектури, Дніпровський національний університет імені Оле-

ся Гончара, Міжрегіональна академія управління персоналом, Харківський національний 

університет внутрішніх справ та ін. 

 

Для участі в конференції було подано роботи близько 150 правників та науковців. 

Вони висловлювали пропозиції щодо вдосконалення правових механізмів. 

За результатами науково-практичної конференції було розроблено резолюцію 

стосовно постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку спеціаль-

ностей, за якими проводиться єдиний державний кваліфікаційний іспит для здобуття 

ступеня магістра». 
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 За традицією напередодні відзначення дня заснування навчального закладу 

щорічно, протягом лютого-березня проводиться Всеукраїнський конкурс на краще 

правниче видання. Конкурс започатковано у 2018 р., його засновниками є Дніпропет-

ровський державний університет внутрішніх справ та Всеукраїнська громадська орга-

нізація «Асоціація українських правників».  

6 березня 2020 року рішенням конкурсної комісії визначено переможців конкурсу: 

 

у номінації «Підручники»: 

І місце:  Трудове право України: підручник / Бортник С.М., Мельник К.Ю., Могілев-

ський Л.В. та ін. Харків : ХНУВС, 2019. 408 с. (Харківський національний 

університет внутрішніх справ) 

ІІ місце:  Баранов П.М., Шевченко С.В., Коротаєв В.М. Гемологія: діагностика, ди-

зайн, обробка, оцінка самоцвітів : підручник. 2-е вид., перероб. і доп. Дніпро 

: Журфонд, 2019. 210 с. (Дніпропетровський науково-дослідний експертно- 

криміналістичний центр МВС України) 

ІІІ місце:  Грибан В.Г., Мельников В.Л., Хрипко Л.В., Казначеєв Д.Г. Фізичне вихован-

ня : підручник. Дніпро: ДДУВС, 2019. 232 с. (Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ) 
 

у номінації «Навчальні посібники»: 

І місце:  Андрусів У.Б., Верба-Сидор О.Б., Верхола Ю.В. та ін. Особливості застосу-

вання рішень Європейського суду з прав людини при розгляді цивільних 

справ: навчальний посібник. Львів : ЛьвДУВС, 2019. 404 с. (Львівський дер-

жавний університет внутрішніх справ) 

Конституційне право у тестових завданнях: навч. посібник / кол. авт. ; за заг. ред. 

д.ю.н., проф. Л. Р. Наливайко. Дніпро : Дніпроп. держ. унів. внутр. справ, 2019. 

436 с. (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ) 

ІІ місце:  Адашис Л.І. Правові засади самоврядування. Муніципальне право : навчаль-

ний посібник у визначеннях і схемах. Дніпро : Університет митної справи та 

фінансів, 2019. 272 с. (Університет митної справи та фінансів) 

Піддубна Д.С. Правове регулювання органічного господарювання : навчаль-

ний посібник. Кривий Ріг : Вид. Р.А. Козлов, 2017. 679 с. (Донецький юриди-

чний інститут МВС України) 

Березняк В.С., Павлова Н.В., Паустовська Н.К. та ін.  Міжнародне співробіт-

ництво у сфері кримінального провадження за законодавством України та 

Республіки Молдова : навчальний посібник. Київ : Алерта, 2019. 310 с. 

(Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ) 

ІІІ місце:  Зозуля Є.В., Туренко О.С., Іванов І.В. Історія вчень про державу і право : 

навчальний посібник. Херсон : Олді-Плюс, 2019. 308 с. (Донецький юридич-

ний інститут МВС України) 

Шалгунова С.А., Скок О.С., Шевченко Т.В. та ін. Кримінальне право: загаль-

на частина: навчальний посібник. Херсон : Айлант, 2019. 296 с. (Дніпропет-

ровський державний університет внутрішніх справ) 

Вишня В. Б., Гавриш О. С., Рижков Е. В. Основи інформаційної безпеки : на-

вчальний посібник. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. 128 с. 

(Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ) 

Нашинець-Наумова А.Ю. Інформаційне право: навч. посібник. Київ : Київ. Ун-т 

ім. Б. Грінченка, 2020. 136 с. (Київський університет імені Бориса Грінченка) 
 

у номінації «Монографії»: 

І місце:  Шаптала Н.К. Доказування в конституційному судовому процесі: філософсь-

ко-правові засади : монографія. Київ : Логос, 2018. 385 с. (Національна ака-

демія внутрішніх справ) 

ІІ місце:  Теорія та практика проведення судових експертиз за напрямком інженерних, 

економічних, товарознавчих видів досліджень та оціночної діяльності : мо-

нографія / авт. кол. за ред. проф. Хомутенко В.П., к.ю.н. Костіна О.Ю. Одеса 



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 1 

314 ISSN 2078-3566 

: Одеськ. нац. екон. ун-т ; Одеськ. НДЕКЦ МВС України, 2017. 276 с. (Оде-

ський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України) 

Лубенець І.Г. Насильство (булінг) у шкільному середовищі: кримінологічна 

характеристика та заходи запобігання : монографія. Харків : Мачулін, 2018. 

278 с. (Державний науково-дослідний інститут МВС України) 

ІІІ місце: Протидія терористичній діяльності: кримінально-правові, кримінологічні та 

криміналістичні аспекти : монографія / кол. авт. ; за ред. О.В. Шамари. Київ : 

Нац. акад. прокуратури України, 2019. 468 с. (Національна академія проку-

ратури України) 

Домбровська С.М., Нікіпелова Є.М., Помаза-Пономаренко А.Л. Уніфікація 

правового механізму України та Республіки Польща щодо зміцнення націо-

нальної безпеки : монографія. Харків : НУЦЗУ, 2019. 256 с. (Національний 

університет цивільного захисту України) 

Коваленко А.В. Розслідування посягань на життя та здоров’я журналістів: 

монографія. Сєвєродонецьк: ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2018. 268 с. (Луган-

ський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка) 

 

у номінації «Навчально-методичні видання»: 

І місце:  Теорія та практика правозастосування: навчально-методичний комплекс 

(Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ): 

1) Теорія та практика правозастосування у тестових завданнях: навч. посіб-

ник / кол. авт.; за заг. ред. д.ю.н., проф. Л. Р. Наливайко. 2-ге вид., перероб. і 

доп. Дніпро: Дніпр. держ. ун-т внутр. справ, 2019. 252 с. 

2) Бібліографічний покажчик для написання наукових робіт з навчальної ди-

сципліни «Теорія та практика правозастосування» (для студентів юридично-

го факультету та Навчально-наукового інституту заочного навчання та під-

вищення кваліфікації) / кол. авт.; за заг. ред. Л. Р. Наливайко. 2-е вид., 

перероб. і доп. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2019. 172 с. 

3) Теорія та практика правозастосування: методичні рекомендації для підготовки 

до семінарських занять (для слухачів магістратури юридичного факультету) / 

Л. Р. Наливайко, А.О. Рибалкін, О.С. Чепік-Трегубенко; за заг. ред. д.ю.н., проф. 

Л. Р. Наливайко. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2019. 100 с. 

4) Теорія та практика правозастосування: методичні рекомендації для для 

самостійної та індивідуальної роботи (для слухачів магістратури юридичного 

факультету) / Л.Р. Наливайко, Р.З. Голобутовський, Є.В. Касяненко, О.С. Че-

пік-Трегубенко; за заг. ред. д.ю.н., проф. Л. Р. Наливайко. Дніпро : Дніпроп. 

держ. ун-т внутр. справ, 2019. 144 с. 

ІІ місце: Документування та викриття діяльності організованих злочинних груп, 

пов’язаної з мінімізацією доходів та легалізацією коштів : методичні рекоме-

ндації / Кокарєв І.В., Рибальченко Л.В., Рижков Е.В. та ін. Дніпро : ДДУВС, 

2019. 32 с. (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ) 

ІІІ місце: Філіпенко Т.В., Філіпенко А.С. Фінансове право у схемах: навчально-

методичний посібник. Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2018. 154 с. (Донецький 

юридичний інститут МВС України) 

Виявлення слідів рук за допомогою магнітного порошку «Трифолін» : інфо-

рмаційний лист / уклад.: Кожевніков В.В., Подупейко В.М., Семененко Д.В, 

та ін. Черкаси: Черкаський НДЕКЦ МВС, 2019. 17 с. (Черкаський науково-

дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України) 

 

у номінації «Науково-практичні видання»: 

І місце:  Провокація вчинення злочину: практика Європейського суду з прав людини 

та національних судів : науково-практичний посібник / кол. авт. Київ : Наці-

ональна академія прокуратури України, 2019. 118 с. (Національна академія 

прокуратури України) 

ІІ місце:  Литвинов О.М., Орлов Ю.В. Нариси з кримінології постмодерну. Харків: Право, 

2019. 278 с. (Харківський національний університет внутрішніх справ) 
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Практикум з тактичної підготовки поліцейських / О.Г. Комісаров, В.Я. По-

кайчук, В.Д. Поливанюк та ін. Дніпро : ДДУВС, 2018. 156 с. (Дніпропетров-

ський державний університет внутрішніх справ) 

ІІІ місце:  Мінченко С.І., Попов Г.В., Арушанян К.К. та ін. Діяльність прокурора щодо 

запобігання та протидії домашньому насильству : науково-практичний посі-

бник. Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2019 104 с. (Національна ака-

демія прокуратури України) 

Діяльність оперативних підрозділів Національної поліції України щодо про-

тидії злочинам, які вчиняються із використанням сучасних інформаційно-

телекомунікаційних технологій науково-практичні рекомендації / 

Б.І. Бараненко, О.В. Бочковий, В.М. Комарницький, М.В. Кривонос. Сєвєро-

донецьк: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2019. 110 с. (Луганський держав-

ний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка) 
 

у номінації «Довідкові видання»: 

І місце:  Об’єкти права інтелектуальної власності Державного науково-дослідного 

інституту МВС України : Науковий довідник / упоряд. Вербенський М.Г., 

Криволапчук В.О., Проценко Т.О. Київ : ДНДІ МВС України ; Харків : Ма-

чулін, 2018. 422 с. (Державний науково-дослідний інститут МВС України) 

Судово-експертне право : хрестоматія у 4 т. систематизов. зб. норм.-прав. ак-

тів ; за заг. ред. Р.С. Кіріна та В.М. Коротаєва. Дніпро : Дніпропетровський 

НДЕКЦ, 2019. (Дніпропетровський науково-дослідний експертно- криміналі-

стичний центр МВС України) 

ІІ місце:  Дії поліції у разі виявлення зброї та вибухових пристроїв або слідів їх застосу-

вання : довідник / кол. авт. за заг. ред. С.С. Чернявського, О.Г. Рувіна, Б.Б. Те-

плицького. Київ : НАВС, 2019. 148 с. (Національна академія внутрішніх справ) 

Збірник нормативно-правових актів, що регулюють правовідносини у сфері 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків / Уклад.: д.ю.н., 

проф. Л. Р. Наливайко, д.ю.н., доц. І.О. Грицай. Дніпро : ДДУВС, 2019. 328 с. 

(Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ) 

ІІІ місце:  Окремі технічні засоби військових спецпідрозділів та спецпідрозділів право-
охоронних органів: види, класифікація, правове забезпечення : навчально-
довідковий посібник / Вербенський М.Г., Криволапчук В.О., Проценко Т.О. 
та ін. Київ : ДНДІ МВС України ; Харків : Мачулін, 2016. 310 с. (Державний 
науково-дослідний інститут МВС України) 

Збірник нормативно-правового регулювання фінансово-економічної безпеки 
держави Упоряд. : Кубецька О.М., Палешко Я.С., Санакоєв Д.Б., Неклеса 
О.В. Дніпро : ДДУВС, 2019. 312 с. (Дніпропетровський державний універ-
ситет внутрішніх справ) 

 

у номінації «Періодичні видання»: 

І місце:  Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs : 
Scientific Journal. 2019. Special Issue № 1 (102). 314 р. (Дніпропетровський 
державний університет внутрішніх справ) 

ІІ місце:  Криміналістичний вісник: Науково-практичний збірник. 2019. № 1 (31). (Держа-
вний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України) 

Філософські та методологічні проблеми права : Науковий журнал / редкол.: 
Н.В. Камінська (голов. ред.) та ін. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2019. № 1 
(17). 128 с. (Національна академія внутрішніх справ) 

ІІІ місце:  Правовий часопис Донбасу : Збірник наукових праць. 2019. № 4. (Донецький 
юридичний інститут МВС України) 

 

Всеукраїнський конкурс на краще правниче видання спрямований на стимулю-
вання наукової та навчально-методичної роботи науково-педагогічних працівників за-
кладів вищої освіти України, активізацію дослідницької діяльності та підвищення про-
фесійної майстерності науково-педагогічного складу вищих шкіл, популяризацію 
педагогічних здобутків й удосконалення якості підготовки висококваліфікованих фахів-
ців юридичної галузі відповідно до вимог сучасної освіти. 
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МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

 

Практика запрошення іноземних викладачів для читання лекцій чи проведення на-

вчальних курсів є достатньо поширеною в європейському освітньому просторі. Наразі 

один із таких міжнародних проектів реалізовується у Дніпропетровському державному 

університеті внутрішніх справ. 

Лекційні та семінарські заняття з дисципліни «Менеджмент та адміністрування» 

для студентів 3-го курсу факультету соціально-психологічної освіти та управління про-

вів професор Люблінського католицького університету Івана Павла II, доктор економіч-

них наук Рафал Лізут. Курс розрахований на 2 навчальні тижні. 

Польский професор розповів здобувачам вищої освіти про сучасні засоби управ-

ління проектами відповідно до вимог часу. Більш детально зупинився на понятті діджи-

талізації та прикладах успішних у впровадженні цього методу компаній. Розглянули і 

тему фінансової безпеки проектів та підприємств, акцентувавши увагу на захисті інте-

ресів від зовнішніх та внутрішніх загроз. 

У ході занять вивчали сучасні дидактичні методи, зокрема, метод проектування 

«AGILE». Після чого на практичному занятті студенти розробляли та захищали свій 

власний проєкт. 

 

 

Контроль якості знань здійснювався методом діджиталізації, що гарантує 

об’єктивність з боку викладача та зацікавленість з боку студентів. Здобувачі вищої 

освіти відповідали на тести через прикладну програму у своїх смартфонах. 

Студенти переконані, що коли викладач має бажання налагодити контакт та доне-

сти свій матеріал до групи, всі труднощі легко вирішуються. Такої ж думки і сам 

Р. Лізут: «В перші дні було не легко, оскільки студенти не звикли до такого формату. 

Заняття проводжу англійською мовою. Декому було складно зрозуміти окремі фрази, 

особливо професійні терміни на слух. Але з часом ми роззнайомились, і я вже бачив, як 

студенти почали отримувати задоволення від моїх лекцій. З часом вони ділися вражен-

нями і навіть жартували між собою англійською». 

Також професор Люблінського університету розповів, що у ході занять відбувався 

обмін знаннями з історії, культури, традицій Польщі та України. «Я дуже задоволений, 

що мені випала нагода викладати в одному з кращих українських університетів, я отри-

мав масу задоволення від спілкування з його ініціативними та зацікавленими у власному 

професійному зростанні студентами», – зазначив Р. Лізут. 
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ПЕРСОНАЛІЇ 

 

 

ВІТАЄМО ВЧЕНИХ-ЮРИСТІВ УКРАЇНИ З ЮВІЛЕЯМИ 
 

 

КОМАРОВА Вячеслава Васильовича 

дійсного члена (академіка) НАПрН України 

 

Народився 1 січня 1950 р. у м. Комсомольську Донецької обл. 

У 1976 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині – Націона-

льний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). З 1976 р. по 

1979 р. навчався в аспірантурі, і відтоді працює у цьому навчальному 

закладі. З 1982 р. – завідувач кафедри цивільного процесу. З 1988 р. 

обіймав посаду проректора з навчальної роботи, а з 2005 р. і донині – 

проректор з навчально-методичної роботи Національного юридично-

го університету імені Ярослава Мудрого. 

У 1980 р. захистив дисертацію на здобуття наукового сту-

пеня кандидата юридичних наук на тему: «Метод правового регу-

лювання цивільних процесуальних правовідносин» (спеціальність 12.00.03). Вчене зван-

ня професора присвоєно у 1990 р. У 1993 р. обраний членом-кореспондентом, у 2004 р. – 

дійсним членом (академіком) Національної академії правових наук України. 

Напрями наукових досліджень – теоретичні проблеми цивільного процесу, госпо-

дарського судочинства, нотаріату та міжнародного комерційного арбітражу. Опублікував 

понад 270 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Суб’єкти цивільного 

процесуального права» (1990), «Цивільні процесуальні правовідносини та їх суб’єкти» (у 

співавт., 1991), «Нотаріат» (1992, 2001), «Цивільне процесуальне право України: практика 

застосування» (1993), «Цивільне процесуальне право України» (2001), «Цивільний проце-

суальний кодекс: Науково-практичний коментар» (2001), «Проблеми науки цивільного 

процесуального права» (2002), «Нотаріат в Україні» (2006), «Право на справедливий судо-

вий розгляд у цивільному судочинстві» (2007), «Проблеми теорії та практики цивільного 

судочинства» (2008), «Міжнародний комерційний арбітраж» (2008), «Цивільне процесуа-

льне законодавство у динаміці розвитку та практиці Верховного суду України» (2012), 

«Проверка судебных постановлений в гражданском процессе стран ЕС и СНГ: моногра-

фия» (у співавт., 2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 3: Доктрина приватного права 

України» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.), «Виконавче провадження: навчально-

практичний посібник» (у співавт., 2014), «Цивільне судочинство України: основні засади 

та інститути: монографія» (у співавт., 2016) та ін. 

Брав участь у складі робочих груп Кабінету Міністрів України з розроблення ряду 

законопроектів, зокрема, проекту Цивільного процесуального кодексу України, «Про 

Конституційний Суд України», «Про судоустрій України» та ін. Підготував ініціативний 

проект Кодексу комерційного судочинства України, брав участь у підготовці проекту 

Модельного цивільного процесуального кодексу країн СНД. 

З 1997 р. по 2001 р. – перший президент Асоціації українських правничих шкіл як 

добровільної недержавної організації вищих юридичних навчальних закладів, один з 

ініціаторів створення цієї організації (на громадських засадах). Входив до складу Науко-

во-консультативної ради при Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивіль-

них і кримінальних справ. Член Міжнародної асоціації з процесуального права, член 

Національної спілки журналістів України. Член Акредитаційної комісії МОН України. 

Член редакційної колегії збірника наукових праць «Вісник Національної академії право-

вих наук України». 

Заслужений юрист України (1998). Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ, ІІ 

ступеня (2004, 2015), Подякою Міністерства освіти і науки України (2018). Лауреат 

Державної премії України в галузі науки і техніки (2011), Премії імені Ярослава Мудро-

го (2001, 2008), конкурсу Спілки юристів України на краще юридичне видання (2000, 

2001). Заслужений професор Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого (2011). Видатний юрист України (2013). 
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ТАЦІЯ Василя Яковича 

Почесного президента 

Національної академії правових наук України, 

дійсного члена (академіка) НАН України та НАПрН України, 

радника президії НАПрН України 

 

Народився 13 січня 1940 р. у м. Полтаві. Почав свою трудо-

ву діяльність у 1957 р. токарем Полтавського паровозного депо. 

Після закінчення у 1963 р. Харківського юридичного інституту 

(нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Му-

дрого) обіймав посади помічника прокурора району і прокурора 

відділу по нагляду за розглядом у судах кримінальних справ у 

Полтавській обласній прокуратурі. З 1966 р. його життя і діяль-

ність пов’язані з Національним юридичним університетом імені 

Ярослава Мудрого: аспірант, старший викладач, доцент, заступник 

декана денного факультету, проректор з наукової роботи, з липня 

1987 р. і до цього часу – ректор університету. У 1993 р. Указом Президента України від 

23.07.1993 р. був призначений президентом - організатором Академії правових наук 

України, а у грудні 1993 р. Загальними зборами був обраний президентом Національної 

академії правових наук України. З 3 березня 2016 р. – почесний президент Національної 

академії правових наук України та радник президії НАПрН України. 

У 1970 р. захистив кандидатську дисертацію за темою: «Кримінальна відповідаль-

ність за комерційне посередництво» (спеціальність 12.00.08). У 1973 р. присвоєно вчене 

звання доцента. У 1984 р. захистив докторську дисертацію за темою: «Проблеми відпові-

дальності за господарські злочини: об’єкт та система» (спеціальність 12.00.08). У 1985 р. 

присвоєно вчене звання професора. У 1997 р. обраний дійсним членом (академіком) Наці-

ональної академії наук України і входить до складу Президії НАН України (з 1998 р.). 

Напрями наукової діяльності – кримінальне право (зокрема, питання об’єкта, 

суб’єкта та предмета злочину, кримінальної відповідальності за злочини проти особи, 

держави, довкілля, злочини у сфері господарської діяльності), проблеми теорії держави 

та права (питання методології правової науки, порівняльно-правових досліджень і пра-

возастосування), конституційного права (принципи організації законотворчого процесу, 

правова природа та ієрархія правових актів тощо). 

Автор понад 500 наукових праць, у тому числі понад 50 монографій, ряду навча-

льних посібників та підручників, серед яких: «Понятие, система и общие виды хозяйст-

венных преступлений» (1974); «Ответственность за хозяйственные преступления» 

(1979); «Ответственность за хозяйственные преступления: объект и система» (1984), 

«Уголовный кодекс Украинской ССР: Научно-практический комментарий» (у співавт., 

1987); «Кримінальне право України: Загальна частина» та «Кримінальне право України: 

Особлива частина» (у співавт., 1997, 1998, 2001, 2003, 2004, 2007, 2010, 2015); «Консти-

туційне право України» (у співав., 1999), «Конституція України: Науково-практичний 

коментар» (у співавт., 2003, 2011); «Кримінальний кодекс України: Науково-практичний 

коментар» (у співавт., 2003, 2004, 2006, 2008, 2013); «Правова система України: історія, 

стан та перспективи: у 5 т. Т. 1: Методологічні та історико-теоретичні проблеми форму-

вання і розвитку правової системи України; Т. 5: Кримінально-правові науки. Актуальні 

проблеми боротьби зі злочинністю в Україні» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 

(англ.), «Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар: 

у 2 т» (у співавт., 2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 1: Загальнотеоретична та 

історична юриспруденція; Т.5: Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та 

шляхи розвитку» (у співавт., 2013 (укр.), 2018 (англ.), 2015 (англ.), «Об’єкт і предмет 

злочину в кримінальному праві» (2016), «Актуальні питання кримінального законодав-

ства України та практики його застосування» (у співав., 2017), «Юридична енциклопе-

дія» (1998-2004), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 3: Загальна тео-

рія права; Т. 17: Кримінальне право» (у співавт., 2017). 

Член низки президентських та урядових комісій, громадських організацій, зокре-

ма Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, Науково-експертної 

ради Служби безпеки України, Колегії Міністерства освіти і науки України, Президії 

НАН України, Бюро Ради Північно-Східного наукового центру НАН і МОН України, 
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Ради Союзу юристів України, Координаційної ради Міжнародного союзу юристів, Між-

народної асоціації законодавства, Міжнародної асоціації юридичної методології, Ради 

директорів Європейської організації публічного права, Міжнародної асоціації криміна-

льного права, голова ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», віце-президент 

Спілки ректорів вищих навчальних закладів України та ін. Голова спеціалізованої вченої 

ради Д. 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. 

Як член Конституційної комісії брав участь у розробці проекту Конституції Укра-

їни 1996 р., був головою робочої групи Кабінету Міністрів по розробці Кримінального 

кодексу України 2001 р., членом Вищої Ради юстиції України, Конституційної Асамблеї, 

Науково-консультативної ради при Вищому спеціалізованому суді України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ, брав участь у розробці проекту Статуту Міжнародного 

Кримінального Суду та багатьох інших законопроектів і проектів нормативних актів. 

Голова наукової ради збірника наукових статей «Вісник Національної академії 

правових наук України», відповідальний редактор збірника наукових праць «Проблеми 

законності», співголова наукової ради журналу «Право України», голова редакційної 

колегії збірника наукових праць «Щорічник українського права», член редакційної коле-

гії журналів «Вісник прокуратури», «Вища школа», «Бюлетень Міністерства юстиції 

України», головний редактор електронного видання «Вісник Асоціації кримінального 

права України» та ін. 

Герой України (2004). Заслужений діяч науки і техніки України (1989). Нагоро-

джений орденами князя Ярослава Мудрого V, IV, ІІІ, ІІ та I ступенів (1995, 1998, 2009, 

2015, 2018), орденом «За заслуги» ІІ і І ступенів (2000, 2012), орденом «Знак Пошани» 

(1981), Почесними грамотами Верховної Ради України (2001), Кабінету Міністрів Укра-

їни (2002), Подякою Служби Безпеки України із врученням нагрудного знаку (2018), 

Золотою медаллю Національної академії правових наук України (2013). Лауреат Держа-

вної премії України в галузі архітектури (2001), Державної премії України у галузі науки 

і техніки (2004), Премії ім. В. Вернадського (2001), Премії імені Ярослава Мудрого 

(2001, 2002), Премії «Феміда-99». Має ряд відомчих, громадських, церковних нагород та 

урядові нагороди інших держав. Державний радник юстиції І класу (2010). 

Почесний доктор Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка 

(2000), Харківського національного університету внутрішніх справ (2002), Одеського 

національного університету ім. І.І. Мечникова (2004), заслужений професор Національ-

ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (2005), почесний академік Ост-

розького академічного братства (2005), почесний академік спільноти академіків Харків-

ського національного технічного університету сільського господарства імені Петра 

Василенка (2005), почесний професор Дніпропетровського університету ім. Альфреда 

Нобеля (2012) та ін. Почесний громадянин міст Полтави (2001), Харкова (2004) та Хар-

ківської області (2014). 

 

 

 

ГРИЩУКА Віктора Климовича 

члена президії НАПрН України, 

голову Західного регіонального центру НАПрН України,  

члена-кореспондента НАПрН України 

 

Народився 27 січня 1950 р. в с. Сохуженці, Ізяславського 

району, Хмельницької області. Розпочав свій трудовий шлях ви-

кладачем Плужнянського СПТУ № 3 у 1970–1971 рр. В 1971–

1976 pp. навчався на юридичному факультеті Львівського держа-

вного університету імені Івана Франка (нині – Львівський націо-

нальний університет імены Івана Франка). З 1976–1981 рр. пра-

цював у виконкомі Львівської міської Ради народних депутатів 

помічником першого заступника голови, заступником завідую-

чого відділом, завідуючим відділу. У 1984–1985 pp. – навчався в 

аспірантурі Київського державного університету імені Тараса 

Шевченка, 1989–1992 pp. – навчався в докторантурі Київського державного універси-

тету імені Тараса Шевченка. З 1981 р. і до 2003 р. працював на юридичному факульте-

ті Львівського університету імені Івана Франка на посадах старшого викладача кафед-
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ри, з 1986 р. – доцентом кафедри, з 1993 p. – професором кафедри, з 1999 р. по 2003 р. 

– завідувачем кафедри кримінального права і кримінології. З 2003 р. до 2006 р. – декан 

факультету економічної безпеки, завідуючий кафедрою кримінального права і кримі-

нології Львівського юридичного інституту, з 2006 р. до 2007 р. – проректор з наукової 

роботи Львівського державного університету внутрішніх справ, з 2007 р. до 2011 р. – 

перший проректор з навчальної та методичної роботи Львівського державного універ-

ситету внутрішніх справ; з 2011 р. до лютого 2015 р. – директор Навчально-наукового 

інституту права, психології та економіки; з лютого 2015 до квітня 2019 р. – декан 

юридичного факультету Львівського державного університету внутрішніх справ; з кві-

тня 2019 р. - член Вищої ради правосуддя. 

У 1985 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридич-

них наук на тему: «Історія кодифікації законодавства розвинутого соціалізму (на матері-

алах Української РСР)» (спеціальність 12.00.01), а у 1993 р. – на здобуття наукового сту-

пеня доктора юридичних наук на тему: «Кодифікація кримінального законодавства 

України: проблеми історії, методології та теорії» (спеціальність 12.00.08). У 2001 р. при-

своєно вчене звання професора. Обраний членом-кореспондентом Національної академії 

правових наук України у 2012 р. 

Напрямами наукової діяльності – дослідження проблем розвитку законодавства, 

наукових основ кодифікації кримінального законодавства, кримінальної політики украї-

нської держави, удосконалення норм чинного Кримінального кодексу України. Опублі-

кував понад 270 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Кодификация 

законодательства Украинской ССР (1956–1987 гг.)» (1991), «Кодифікація кримінального 

законодавства України: проблеми історії та методології» (1992), «Проблеми кодифікації 

кримінального законодавства України» (1993), «Кримінальний кодекс України: Науко-

во-практичного коментар» (у співавт., 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 

2013, 2014, 2015), «Основи права України: підручник» (у співавт., 2005), «Кримінальне 

право України. Загальна частина: навчальний посібник» (у співавт., 2006), «Правознавс-

тво: навчальний посібник» (у співавт., 2006), «Кримінальна відповідальність за самові-

льне залишення військової частини або місця служби» (у співавт., 2007), «Кримінальне 

право України. Загальна частина. Тести: навчальний посібник» (у співавт., 2007), «Угор-

ська національна меншина в Україні: правові засади політичної суб’єктності» (у співавт., 

2008), «Соціальна відповідальність: навчальний посібник» (2012), «Юридична відпові-

дальність: навчальний посібник» (2012), «Філософсько-правове розуміння відповідаль-

ності людини: монографія» (2012, 2013), «Умисні вбивства за кримінальним правом 

України та Республіки Польща» (у співавт., 2012), «Кримінальна відповідальність юри-

дичних осіб: порівняльно-правове дослідження: монографія» (у співавт., 2013), «Правова 

доктрина України: у 5 т. Т. 5: Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та 

шляхи розвитку» (у співавт., 2013 (укр.), 2018 (англ.), «Философско-правовая парадигма 

ответственности человека: монография» (2015), «Кримінальна відповідальність юридич-

них осіб міжнародний досвід та основні теоретичні підходи: науково-практичний посіб-

ник» (у співавт., 2017), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 2: Філо-

софія права; Т. 17: Кримінальне право» (у співавт., 2017). 

Член редакційних колегій наукових видань «Слідча практика», «Науковий вісник 

Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична», «Універси-

тетські наукові записки», «Часопис Хмельницького університету управління та права», 

«Митна справа», «Вісник кримінального судочинства», Internal Securiti. Publisher of the 

Higher School in Szczytno. 

Член Комісії з питань правової реформи, член Науково-консультативної ради при 

Верховному Суді України. Впродовж 1989 – 2001 рр. був науковим консультантом комі-

тетів Верховної Ради України, де брав участь у розробці та доповненні більше 70 зако-

нопроектів. З 2007 р. по 2011 р. – член експертної Ради ВАК України з юридичних наук. 

Академік Академії наук вищої освіти України (2011). Голова спеціалізованої вченої ради 

К 35.725.02 у Львівському державному університеті внутрішніх справ. 

Заслужений юрист України (2008), нагороджений Грамотою Міністерства внут-

рішніх справ України (2018), премією імені Святого Володимира (2013), премією Євра-

зійської асоціації правничих шкіл та правників (2014). 
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АНДРІЙКО Ольгу Федорівну 

члена-кореспондента НАПрН України 

 

Народилася 28 січня 1945 р. у с. Вороньків, Бориспільського 

р-ну Київської обл. Після закінчення в 1972 р. юридичного факу-

льтету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка 

(нині – Київський національний університет імені Тараса Шевчен-

ка) поступила до аспірантури Інституту держави і права імені 

В. М. Корецького НАН України, де пройшла шлях від молодшого 

наукового співробітника до завідувача відділу проблем державного 

управління та адміністративного права, де працює донині. 

У 1976 р. захистила дисертацію на здобуття наукового сту-

пеня кандидата юридичних наук на тему: «Правові питання авто-

матизації управління виробничим об’єднанням» (спеціальність 

12.00.02 – нині 12.00.07), у 1999 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Організа-

ційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади». Вчене звання 

старшого наукового співробітника присвоєно у 1995 р., професора – 2004 р. Обрана чле-

ном-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2010 р. 

Напрями наукових досліджень – державне управління та адміністративне право, 

державна служба і адміністративна юстиція, проблеми організаційно-правового забезпе-

чення державного контролю, адміністративна відповідальність. Автор понад 200 науко-

вих та навчально-методичних праць, серед яких: «Контроль в демократическом государ-

стве: проблемы и тенденции» (1994), «Державне управління: теорія і практика» (1998), 

«Виконавча влада і адміністративне право» (2002), «Державне управління: проблеми 

адміністративно-правової теорії та практики» (2003), «Державний контроль в Україні: 

організаційно-правові засади» (2004), «Адміністративне право України. Академічний 

курс. Підручник у двох томах» (2004, 2009), «Проблеми вдосконалення організаційно-

правового механізму реалізації виконавчої влади в Україні» (у співавт., 2006), «Права 

громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та 

захисту» (2007), «Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністратив-

не право» (2007), «Принципи верховенства права у діяльності держави та адміністратив-

ному праві» (2008), «Юридична відповідальність: проблеми виключення та звільнення» 

(у співавт., 2013), «Система органів виконавчої влади України: правові проблеми вдос-

коналення організації та діяльності» (у співавт., 2013), «Проблеми адміністративно-

правового забезпечення оптимізації управління в Україні на сучасному етапі» (у спі-

вавт., 2014), «Концептуальні засади реформування інституту адміністративної відпові-

дальності в Україні у контексті забезпечення прав і свобод громадян» (у співавт., 2016). 

Брала участь у розробці законопроектів у складі робочих груп Міністерства юсти-

ції України, Кабінету Міністрів України, комісій Верховної Ради України, зокрема: Ко-

дексу правил поведінки державного службовця, Кодексу адміністративних процедур в 

Україні, Кодексу доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави, Кодексу дисциплінарної відповідальності державного службовця, Концепції 

реформи адміністративного права, Стратегії розвитку законодавства про державну слу-

жбу, Кодексу України про адміністративні правопорушення, зміни та доповнення до 

Законів України «Про державну службу», «Про звернення громадян», «Про Кабінет Мі-

ністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про адміністративні пос-

луги» та ін. 

Член редколегії щорічника наукових праць «Правова держава», збірника наукових 

праць «Держава і право», науково-практичного юридичного журналу «Публічне право», 

українського науково-теоретичного часопису «Часопис Київського університету права». 

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.236.03 в Інституті держави і права ім. В. М. Коре-

цького НАН України. 

Нагороджена Орденом «Княгині Ольги» ІІІ ступеня (2015), Почесними грамотами 

Верховної Ради України (2003), Державної служби України (2004), Союзу юристів Укра-

їни (2014), Подякою Київського міського голови (2007), Президента Національної ака-

демії правових наук України (2014), Дипломом Вищого адміністративного суду України 

(2010). Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2015). 
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СЕЛІВАНОВА Анатолія Олександровича 

дійсного члена (академіка) НАПрН України 
 

Народився 29 січня 1945 р. в м. Харкові. У 1964 р. закінчив 

Харківський радіотехнічний технікум, у 1970 р. закінчив Харків-

ський юридичний інститут (нині – Національний юридичний уні-

верситет імені Ярослава Мудрого). З 1970 р. по 1978 р. працював у 

керівних комсомольських органах, апараті Ради Міністрів УРСР, з 

1978 р. по 1991 р. – старший викладач, доцент, професор Київсь-

кого державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині – Київсь-

кий національний університет імені Тараса Шевченка), з 1990 р. 

по 1995 р. – голова районної ради і виконавчого комітету Староки-

ївської районної ради депутатів м. Києва, з 1995 р. по 1996 р. – 

головний консультант, в. о. завідувача секретаріату Комісії Верхо-

вної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності. У 1996 р. – радник 

Прем’єр-міністра України. З 1997 р.– завідувач відділу зв’язків з органами правосуддя 

Апарату Верховної Ради України. З 1999 р. і до цього часу – постійний представник 

Верховної Ради України у Конституційному Суді України. 

У 1974 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридич-

них наук на тему: «Організаційно-правові форми діяльності місцевих Рад депутатів тру-

дящих» (спеціальність 12.00.07). У 1988 р. захистив дисертацію на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук на тему: «Територіально-галузеве керівництво госпо-

дарським комплексом союзної республіки: проблеми теорії і практики» (спеціальність 

12.00.07). Вчене звання професора присвоєно у 1989 р. Обраний членом-кореспондентом 

Академії правових наук України (нині – Національна академія правових наук України) у 

2004 р., у 2010 р. – дійсним членом (академіком) НАПрН України. 

Напрями наукової діяльності – дослідження проблем конституційного права, ад-

міністративного права і державного управління, банківського права України. Опубліку-

вав понад 460 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Верховенство 

права в конституційному правосудді (предмет конституційного права)» (2005), «Права і 

свободи громадян під захистом Конституційного Суду України» (2005), «Законодавство 

про виконавче провадження» (2005), «Верховенство права в конституційному правосуд-

ді» (2006), «Конституційна юрисдикція» (2006), «Наука і закон» (2007), «Правова систе-

ма України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 2: Конституційні засади правової сис-

теми України і проблеми її вдосконалення» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 

(англ.), «Конституційні проблеми в сучасній теорії права» (2011, 2012), «Конституційна 

юрисдикція: навчальний посібник» (у співавт., 2011), «Конституція України: Науково-

практичний коментар» (у співавт., 2011), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 2: Публі-

чно-правова доктрина України» (у співавт., 2013 (укр.), 2016 (англ.), «Конституційне 

правосуддя в Україні» (2015), «Записки конституціоналіста» (2016), «Науково-

практичний коментар Закону України «Про державну службу» (2017). 

Брав участь у розробці проектів законів України: «Про порядок виконання рішень 

та висновків Конституційного Суду України Верховною Радою України», «Про внесен-

ня змін до Закону України «Про Конституційний Суд України», «Про Національний 

банк України», «Про Рахункову палату України», «Про судоустрій та статус суддів». 

Входив до складу Конституційної Асамблеї України. Був членом Вищої ради юс-

тиції (2001–2004), членом Науково-консультативної ради при Верховному Суді України. 

Член експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН Украї-

ни з юридичних наук. 

Член наукової ради юридичного журналу «Право України», член редакційних ко-

легій наукових видань «Вісник Верховного Суду України», «Вісник конституційного 

суду України», «Бюлетень Вищої ради юстиції України». Член спеціалізованої вченої 

ради Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. 

Заслужений юрист України (1998), нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступе-

ня (2010), Грамотою Верховної Ради України (2001), Почесною грамотою Верховної 

Ради України (2003), Нагрудним знаком «Відзнака Голови Конституційного Суду Укра-

їни» (2018), двома дипломами Міжкольцкого та Кошицького університетів (2012). Лау-

реат Державної премії України в галузі науки і техніки (2019), лауреат Премії імені Яро-

слава Мудрого (2011). 
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ЛЕМАКА Василя Васильовича 

члена-кореспондента НАПрН України 
 

Народився 15 лютого 1970 р. у с. Вільхівка Іршавського р-

ну Закарпатської обл. У 1993 р. закінчив історичний факультет 

Ужгородського державного університету (нині – Ужгородський 

національний університет), в 1997 р. – юридичний факультет цього 

ж університету. З 1993 р. по 2004 р. працював на посадах старшого 

юрисконсульта, асистента, старшого викладача, доцента, професо-

ра кафедри теорії та історії держави і права юридичного факульте-

ту Ужгородського національного університету. З 1998 р. по 2004 р. 

одночасно – заступник декана юридичного факультету з виховної 

роботи, у 2004-2018 рр. – завідувач кафедри теорії та історії дер-

жави і права юридичного факультету цього ж університету. З 2012 

р. по серпень 2013 р. – виконував обов’язки першого проректора. З 27 лютого 2018 р. – 

суддя Конституційного Суду України (призначений за квотою Президента України). 

У 1996 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридич-

них наук на тему: «Закарпаття в державно-правовій системі Чехословацької Республіки 

(1919–1939 рр.)» (спеціальність 12.00.01). У 2001 р. присвоєно вчене звання доцента. У 

2003 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на 

тему: «Правова реформа в Чехії і Словаччині в умовах постсоціалістичної модернізації: 

теоретичні і практичні аспекти» (спеціальність 12.00.01). Науковий ступінь доктора 

юридичних наук присуджено у 2004 р., вчене звання професора присвоєно у 2006 р. Об-

раний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині – Національна 

академія правових наук України) у 2009 р. 

Напрями наукових досліджень – теоретико-правові проблеми державотворення в 

Україні в контексті досвіду країн Центральної Європи. Опублікував понад 150 наукових 

та навчально-методичних праць, серед яких: «Карпатська Україна 1938–1939 рр.: держа-

вно-правовий аспект» (1993), «Основи держави і права: навчальний посібник» (1999), 

«Конституційне (державне) право зарубіжних країн» (2001), «Теорія держави для юрис-

тів і політологів: навчальний посібник» (2002), «Постсоціалістична держава: теоретико-

правові проблеми: монографія» (2003), «Загальна теорія держави і права: методичні ма-

теріали» (2004), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 1: Ме-

тодологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи 

України» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Актуальні проблеми розвит-

ку правової системи України: навчально-методичний посібник» (2009), «Конституція 

України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2011), «Актуальні проблеми теорії 

держави і права (для магістрів і спеціалістів)» (у співавт., 2012), «Теорія держави і права 

(навчально-методичний комплекс)» (у співавт., 2012), «Тестові завдання з теорії держави 

і права. Базовий рівень для студентів 1-го курсу напряму «Правознавство» (у співавт., 

2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 1: Загальнотеоретична та історична юрис-

пруденція» (у співавт., 2013 (укр.), 2015 (англ.), «Велика українська юридична енцикло-

педія: у 20 т. Т. 1: Історія держави і права України; Т. 2: Філософія права; Т. 3: Загальна 

теорія права» (у співавт., 2016 - 2017). 

Брав участь у розробці проектів законів України: «Про політичні партії», «Про ві-

дновлення і збереження національної пам’яті Українського народу». Був включений до 

складу Наукової комісії Міністерства освіти і науки України (2007–2008), а також до 

складу групи експертів МОН України з питань ліцензування та акредитації (2005–2009). 

У складі робочої групи Ради з питань судової реформи України був розробником проек-

ту закону «Про Конституційний Суд України» (2016). Перебував у складі Національної 

конституційної ради, створеної Президентом України. Вчений секретар Західного регіо-

нального центру НАПрН України (2017). 

Член редакційних колегій наукових видань «Вісник Національної академії право-

вих наук України», «Регіональні студії», «Науковий вісник Ужгородського національно-

го університету (серія «Право»)», «Публічне право», «Філософія права та загальна теорія 

права». Член спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 у Національному юридичному уні-

верситеті імені Ярослава Мудрого та спеціалізованої вченої ради Д 35.051.03 у Львівсь-

кому національному університеті імені Івана Франка. 

Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2011). 
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НОВІ ВИДАННЯ 
 

 

У 2019-2020 рр. науковцями Дніпропетровського державного університету внут-

рішніх справ випущено наукові та навчальні видання: 

 

 

Наливайко Л. Р., Олійник В. М. Теоретико-правова ха-

рактеристика взаємодії органів судової влади та інститутів 

громадянського суспільства: монографія. Дніпро: Дніпроп. 

держ. ун-т внутр. справ, 2019. 192 с. 

ISBN 978-617-7665-73-0 

Монографія присвячена загальнотеоретичним проблемам 

взаємодії органів судової влади та інститутів громадянського сус-

пільства. Проаналізовано наукові дослідження взаємодії органів 

судової влади та інститутів громадянського суспільства. Сформу-

льовано визначення поняття «методологія дослідження взаємодії 

органів судової влади та інститутів громадянського суспільства», розкрито її систему. 

Акцентовано, що принципи взаємодії судової влади та інститутів громадянського суспі-

льства доцільно уніфікувати у трирівневу систему: загальні, галузеві та спеціальні прин-

ципи та проаналізовано їх. Визначено елементи взаємодії органів судової влади та інсти-

тутів громадянського суспільства. Розкрито особливості вітчизняної практики 

інформаційної взаємодії органів судової влади та інститутів громадянського суспільства. 

Проаналізовано сучасний стан громадського контролю за діяльністю органів судової 

влади. Досліджено зарубіжний досвід взаємодії органів судової влади та інститутів гро-

мадянського суспільства. 

Видання розраховано на науковців, органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, викладачів, здобувачів вищої освіти, громадські організації, а також 

усіх тих, хто цікавиться проблематикою ефективності взаємодії органів судової влади та 

інститутів громадянського суспільства. 

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3890 

 

 

 

Психолого-педагогічні засади успішності майбутнього 

фахівця : монограф. /  кол. авт. ;  за заг. ред. д-ра політ. наук, 

проф. О. А. Агаркова; голов. ред. д-р психол. наук, доц. Л. М. Прі-

снякова. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2019. 200 с.  

 

ISBN 978-617-7665-76-1 

 

У монографії висвітлюються  актуальні  питання  успішнос-

ті майбутнього фахівця з соціально- психологічної та педагогічної 

точок зору. Обгрунтовано психолого-педагогічні умови  розвитку 

у здобувачів вищої освіти прагнення до успіху,  професійної та 

особистісної самореалізації 

Видання адресоване психологам, педагогам, аспірантам, магістрам та усім, хто ці-

кавиться проблемами  виховання майбутнього фахівця відповідно до компетенцій. під-

готовки майбутніх фахівців. 

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/4195 

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3890
http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/4195


Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 1 

ISSN 2078-3566 325 

 

Актуальні проблеми забезпечення публічного порядку та 

безпеки в сучасних умовах: вітчизняний та міжнародний дос-

від: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 25 жовт. 

2019 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2019. 288 с. 

ISBN 978-617-7665-72-3 

Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції, в якій взяли участь науковці, викладачі та здобувачі 

вищих на- вчальних закладів та наукових установ України, а також 

фахівці-практики правоохоронних органів. Тематика публікацій 

охоплює актуальні проблеми забезпечення публічного порядку та 

безпеки в Україні та зарубіжних країнах. 

Матеріали конференції можуть бути використані в науково-дослідній роботі та навча-

льному процесі спеціалізованих ВНЗ, а також у законотворчості та правоохоронній діяльності. 

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3963 

 

Використання сучасних інформаційних технологій в дія-

льності Національної поліції України: матеріали Всеукр. наук.-

практ. семінару (28 листоп. 2019 р., м. Дніпро). Дніпро : Дніпроп. 

держ. ун-т внутр. справ, 2019. 140 с.  

ISBN 978-617-7665-10-5 

У матеріалах семінару розглянуто актуальні питання вико-

ристання сучасних інформаційних технологій у діяльності як Наці-

ональної поліції, так і інших правоохоронних органів України. 
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13 бер. 2020 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. 

414 с. 

ISBN 978-617-7665-55-6 

Збірник містить матеріали однойменної четвертої міжнаро-

дної науково-практичної конференції. У заході взяли участь нау-
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http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/4379 
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