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ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ  

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО  

ПРАЦІВНИКА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ  
 

Навчання у ВНЗ України складається не тільки з формування професій-

но-важливих компетентностей, що дозволяє підготувати професійного спеці-

аліста, але із виховання толерантної комунікативної, стресостійкої, соціаль-

но-відповідальної особистості, яка зможе протистояти дії стресорів профе-

сійної  діяльності, та життєвих обставин.  

Для встановлення особистісних якостей майбутнього працівника право-

охоронних органів було проведене комплексне психологічне дослідження, до 

якого були включені 100 студентів університету. 

Тест А. Ассінгера «Оцінка агресивності у відносинах» виявив у 87% до-

сліджуваних помірну агресивність, що свідчить про їх успішність в життєвих 

ситуаціях при достатності життєвого честолюбства та самовпевненості; у 7% 

- надмірну агресивність, що супроводжується неврівноваженою поведінкою 

та жорстокістю по відношенню до інших; у 6% - встановлено надмірне миро-

любство, що обумовлено недостатньою впевненістю у власних силах та мож-

ливостях. 

Тест на визначення стресостійкості особистості свідчить про те, що у 

65%  досліджуваних вона знаходиться на помірному рівні, у 24% - на висо-

кому, та у 11% - нижче середнього рівня, але вище першого – другого, при 

яких автори тесту вказують на необхідність внесення змін в своє життя. 

У комунікативній сфері респонденти мають досить виражену потребу в 

спілкуванні, але спілкуються переважно з власної ініціативи, якщо випадає 

опинитися в новому колективі, то швидко знаходять спільну мову, коло спіл-

кування велике, але стосунки переважно поверхові і нетривалі. Існує деяка 

схильність до непродуманих вчинків і до ризику. У спілкуванні намагаються 

виглядати просто і природньо, поблажливо ставляться до власних недоліків, 

однак часто нечутливі до оптимальної дистанції спілкування, до мотивів по-

ведінки оточуючих, можуть бути дещо фамільярні, грубі. При зміні ситуації 
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намагаються зберігати звичний стиль спілкування. Не демонструють праг-

нення до лідерства, натомість виявляють певну конформність. 

У сфері мислення досліджувані демонструють різні елементи абстракт-

но-логічного мислення, проте у них існують розбіжності між теоретичними 

уявленнями і реальністю, на що вказують фактори В і М. Крім того, дослі-

джувані демонструють певну нездатність передбачати наслідки своїх дій, 

схильні до швидких і не завжди адекватних висновків, у них може виявляти-

ся надмірна критичність в оцінці дій і вчинків оточуючих. Поєднання досить 

високих значень факторів В (М=6) і М (М^бД) вказує на наявність латентної 

тривожності. Можна припустити, що не завжди творчий потенціал може бути 

адекватно і повною мірою ними реалізований. Це створює певне несприятли-

ве тло для виникнення фрустраційної агресії. 

Досліджувані не завжди можуть достатньою мірою контролювати свою 

емоційність. Можливі вияви сентиментальності, нетерплячості, інтуїтивності, 

залежності, м’якості щодо себе і оточуючих, занепокоєння своїм здоров’ям. 

Компенсацією внутрішньої м’якості може виступати демонстрована схиль-

ність до ризику, яка при досить низькому рівні тривожності може виявлятися 

як безтурботність, що вказує на деякий інфантилізм, про що свідчать порів-

няно низькі значення за фактором О. 

Дані щодо тривожності свідчать про її аутизованість, витісненість 

(високі значення за факторами В, М і І), ПРО те. шо вона маг іштяхнПИ-

УГ>™ - 

товариськість, відкритість, сміливість (високі значення за факторами А і 

Н). При блокуванні або послабленні механізмів контролю тривожність може 

стати актуальною, що виявляється в імпульсивних, агресивних або аутоагре-

сивних вчинках. 

У сфері самоконтролю досліджувані продемонстрували високу міру ус-

відомлення соціальних вимог і високий рівень розуміння бажаної картини 

соціальної поведінки. Контроль за своїми поведінковими реакціями досить 

сильний, однак, він визначається гіперсоціальними установками, що виявля-

ється у прагненні виглядати дисциплінованими, відповідальними, совісними, 

а також знаходить свій вияв у певній підозрілості, недовірі. 

Загалом одержані результати свідчать про те, що в психіці досліджува-

них існують певні дестабілізуючі чинники, які контролюються ними достат-

ньою мірою. У випадку зниження самоконтролю, труднощів у міжособистіс-

них стосунках, у кризових ситуаціях ці чинники можуть активізуватися, та 

призвести до дій у асоціально спрямованому напрямку. У цьому поєднанні 

факторів переважання неусвідомлюваних форм контролю за афектами слугує 

основою для виділення фактору потенційної небезпеки. 

На вияв агресивної поведінки істотно впливає наявність у людини акце-

нтуйованих рис характеру і темпераменту, для чого було використано мето-

дику „Акцент 2-90”. 

Найвищі значення виявлені у досліджуваних за шкалою гіпертимності 
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(72,2%). Ця шкала вказує на високу міру життєвої активності, життєлюбство 

охоронців, на їх певну дратівливість, нестерпність для них повсякденної ру-

тини, на прагнення до нових відчуттів, до зміни обстановки, орієнтацію на 

моторну та мовну активність. 

Крім цього, були одержані досить високі значення за шкалами екзальто-

ваності, демонстративності і педантизму. Це вказує на прагнення охоронців 

до відгородження себе від життєвих розчарувань шляхом декларації більш 

легкого, адаптивного стилю поведінки за рахунок егоцентризму. Досить ви-

сокі значення за шкалою педантизму можуть тлумачитися як прагнення по-

казати себе краще, а також як стримуюче начало для спрямованої назовні 

енергії афектів, яка переспрямовується всередину, результатом чого можуть 

стати різні психосоматичні розлади або які-небудь інші аутоагресивні дії. 

Результати обстеження свідчать про наближені до межі прихованої ак-

центуації значення за шкалою застрявання, емотивності і збудливості. Це 

вказу на наявність у досліджуваних різноспрямованих тенденцій. У частини з 

них наявні певні стійкі афекти, існує „стрижень” особистості, а іншим при-

таманна певна м’якість і пов’язані з нею якості, а також подразливість. У су-

купності це дає варіант імпульсивності і незлобливої жорстокості. 

Аналіз кореляційних плеяд дає змогу виокремити чотири взаємо-

пов’язані фактори, які складають ядро виявлених кореляційних зв’язків. До 

цих факторів належать: збудливість, завуальована жорстокість щодо людей, 

негативізм і почуття провини. Крім того, поєднання факторів почуття прови-

ни і завуальованої жорстокості вказує на наявність внутрішнього, часто при-

хованого від стороннього спостерігача агресивного плану. 

Найменші значення має шкала тривожності, що вказує на придушення та 

витіснення цієї якості, на її потенційне зростання в певних кризових ситуаціях. 

У першу чергу тривожність редукується за рахунок життєвої активності, руху, 

нових вражень, спілкування, моторної і мовної активності, механізмів адапта-

ції до умов навколишнього середовища. Якщо ж механізми редукції тривоги 

виявляються неефективними, то її актуалізація призводить до зростання не-

стійкості психіки, наслідком чого є вихід енергії афектів з-під контролю.  

Вияв тих чи інших видів агресії багато в чому пов’язаний з тими чи ти-

ми особистісними властивостями, які досліджувалися за допомогою методи-

ки Р.Кеттелла. 

Різні види агресії мають зворотну кореляцію з фактором С (емоційна 

стійкість-нестійкість), що вказує на певну залежність проявів агресії від рівня 

емоційної стійкості особистості, що досить закономірно. Негативна кореля-

ція з почуттям провини (г=-0,73) вказує на аутоагресивний, небезпечний по-

тенціал, протистояти якому може тільки досить сильна структура Его. 

Відповідно до аналізу результатів дослідження було розроблено корек-

ційну програму стосовно агресивної поведінки досліджуваних. 

Метою корекційної програми є комплексна оптимізація психоемоційно-

го стану працівників служб охорони як одного з чинників, що впливають на 
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агресивну поведінку, їх адаптацію до умов життя, визначення індивідуальних 

здібностей, орієнтації, спрямованості, кризових зон розвитку учасників, їх 

навчання адекватним емоційним проявам і навичкам взаємодії. Програма пе-

редбачає використання інтенсивних методів оволодіння навчальним матеріа-

лом: ділові, імітаційні, сюжетно-рольові, організаційні ігри, тренінги, прак-

тичні заняття в діючому соціумі. 
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КІБЕРТЕРОРИЗМ ЯК ВИКЛИК НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ 

ДЕРЖАВИ: ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИДІЇ 
 

Світова спільнота зіткнулася з  проблемою створення безпечного глоба-

льного інформаційного суспільства задля ефективності протидії кіберзло-

чинності та кібертероризму. Для комплексного та узгодженого розвитку пра-

вового регулювання  цього питання важливим фактором є координація зу-

силь держав міжнародного політичного простору. З огляду на те, що інфор-

маційна злочинність є міжнародною проблемою і має транснаціональний ха-

рактер, проведення успішного розслідування злочинів та притягнення до від-

повідальності вимагає від світового товариства єдиного розуміння проблем, 

узгодження правової бази та розвитку співробітництва в сфері забезпечення 

інформаційної безпеки та боротьби з кібертероризмом. 

Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій сприяє на-

лагодженню широкої міжнародної співпраці. Проте окремі досягнення в ін-

формаційній сфері можуть бути використані в цілях, що суперечать підтрим-

ці міжнародної безпеки та стратегічної стабільності. Ростуть масштаби кібер-

злочинності та кібертероризму [1]. Особливе хвилювання викликає можли-

вість застосування інформаційно-телекомунікаційних технологій для підго-

товки та здійснення терористичних актів у світі. 

Варто зазначити, що правові механізми боротьби зі злочинами в інфор-

маційній сфері були розроблені у декілька етапів, а саме:  починаючи з 1970-

1980-х рр. на рівні національних законодавств держав, а починаючи з 1990 

року -  на регіоналному та міжнародному. Резолюції, що стосуються протидії 

кіберзлочинності, були прийняті Генеральною Асамблеєю ООН, СНД, 
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БРІКС, ШОС, Радою Європи та Європейським Союзом, підписані багатосто-

ронні й двосторонні угоди з питань забезпечення міжнародної інформаційної 

безпеки, в яких розглянуті питання протидії інформаційним злочинам[2]. 

Існує проблема невирішених колізій щодо різних підходів у міжнародній 

практиці. Зокрема,  Будапештська  конвенція про кіберзлочинність 2001 року,   

потребує перегляду та вдосконалення. Багато країн, не беруть участі в ній 

через неприйнятність одного з основних її положень - про транскордонний 

доступ до даних при проведенні розслідувань, - яке йде в розріз із принципом 

державного суверенітету. 

Як зазначалося раніше, кібертероризм  займає одну з найвищих сходи-

нок основних загроз інформаційній безпеці, тому значне місце у системі мі-

жнародної інформаційної безпеки відводиться вирішенню цієї проблеми. Ви-

токами цієї загрози є діяльність терористичних організацій та причетних до 

цього осіб, які здійснюють протиправні дії за допомогою інформаційних ре-

сурсів або відносно них. 

Світ потребує універсальних міжнародних правових механізмів для ак-

тивної протидії кібертероризму та іншим злочинам інформаційної сфери на 

основі взаємовигідної співпраці міжнародної спільноти і приватного сектора, 

обміну досвідом щодо національних практик та методів боротьби в цілях ро-

зробки ініціатив для вдосконалення правового забезпечення міжнародної 

економічної безпеки.  

Характер новації в системі міжнародного кримінального права в даний 

час набули злочини в інформаційній сфері, які підпадають під поняття "тран-

скордонна злочинність". У зв'язку з цим для ефективної боротьби зі злочина-

ми в інформаційній сфері необхідно враховувати зарубіжний досвід, оскільки 

забезпечення безпеки комп'ютерної інформації і технологій кримінально-

правовими засобами  сьогодні є однією з актуальних проблем в більшості за-

рубіжних держав. 

Наразі світова  спільнота розбудовує  засади загального та безпечного 

інформаційного простору та протидії одніій з основних загроз міжнародної 

інформаційної безпеки, пов'язаної з використанням інформаційних техноло-

гій для вчинення злочинів, в тому числі пов'язаних з неправомірним досту-

пом до комп'ютерної інформації, зі створенням, використанням і поширен-

ням шкідливих комп'ютерних програм. 

Аналіз законодавства  держав міжнародного політичного простору свід-

чить про основні напрямки боротьби з кіберзлочинністю. 

Так, ще в 1993 році в Нідерландах був прийнятий Закон про комп'ютерні 

злочини, що доповнює Кримінальний кодекс новими складами: несанкціоно-

ваний доступ в комп'ютерні мережі; несанкціоноване копіювання даних: 

комп'ютерний саботаж; поширення вірусів; комп'ютерне шпигунство. 

У Німеччині  діє Кримінальний кодекс, який передбачає відповідаль-

ність за інформаційні злочини і  злочини у сфері інформаційних технологій. 

У Великій Британії діє закон про зловживання комп'ютерами.  
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Кримінальний кодекс Франції включає цілий ряд складів злочинів в ін-

формаційній сфері. Зокрема, встановлюється відповідальність за злочини, що 

посягають на системи автоматизованої обробки даних, такі як незаконний 

доступ до автоматизованої системи обробки даних або незаконне перебуван-

ня в ній; перешкоджання роботі або порушення роботи системи; введення 

обманним шляхом в систему інформації, а також зміна або знищення даних. 

У Сполучених Штатах Америки політика захисту від сторонніх вторг-

нень в інфраструктуру промисловості, фінансової сфери, науки і освіти була 

побудована саме на спільній координаційній роботі. 

Аналізуючи законодавство України з інформаційної безпеки, слід  відмі-

тити ряд положень які визначають позицію нашої держави щодо перспектив 

міжнародного співробітництва в сфері  інформаційній безпеці.  

Так, основними напрямами діяльності у зовнішньополітичній сфері є: 

 - якісне вдосконалення інформаційного супроводу державної політики, 

діяльності українських громадських організацій та суб'єктів підприємницької 

діяльності за кордоном за пріоритетами стратегічного партнерства та еконо-

мічної доцільності;  

- посилення інформаційно-просвітницької діяльності серед населення 

щодо забезпечення національної безпеки України за умов повноправного 

партнерства з країнами - членами ЄС та Північноатлантичного альянсу; 

 - інтеграція в міжнародні інформаційно-телекомунікаційні структури та 

організації на засадах рівноправності, економічної доцільності та збереження 

інформаційного суверенітету [3]. 

З урахуванням динаміки розвитку негативних тенденцій в цифровому 

середовищі на даному етапі, доцільно перевести правову дискусію з запобі-

гання кібертероризму в практичне русло з виходом на конкретний результат. 

Отже, з огляду на високу здатність інтеграції інформаційних засобів з 

іншими традиційними та технологічно новими видами військового озброєн-

ня, потенційні наслідки безконтрольного застосування багатошарового інфо-

рмаційного простору можуть виявитися катастрофічними для національної 

безпеки держави  так і для існування людства в цілому.  

Гарантування  протистояння викликам кібертероризму можливе лише на 

основі плідного співробітництво держав у сфері міжнародної економічної 

безпеки та впровадження пакету заходів на основі виважених міжнародних 

нормативно-правових актів з урахуванням специфіки національних законо-

давств держав-учасниць. 
___________________________ 
1. Бойченко О. В. Міжнародне співробітництво правоохоронних органів держав в 

галузі забезпечення інформаційної безпеки / О. В. Бойченко // Форум права. – 2009. – № 2. 

– С. 56–URL : hhttp://www.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2009-2/09bovzou.pdfH. 

2. 2.Білорус О. Г. Глобалізація і безпека розвитку : монографія / О. Г. Білорус, 

Д. Г. Лук’яненко. – К. : КНЕУ, 2001. – 733 с. 

3. Указ Президента України «Про Доктрину інформаційної безпеки України» : від 

08.07.2009 р., № 514/2009 // Офіційний вісник України. – 2009. – №5 2. – Ст. 1783. 
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САМООРГАНІЗАЦІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

ЯК  ДІЄВИЙ МЕТОД АНТИГЛОБАЛІСТІВ 
 

Крім широко відомих акцій протесту, що проводяться активістами руху, 

існує ще й інший бік діяльності «антиглобалістів», і тут найяскравішим прик-

ладом стала легендарна особистість – субкоманданте Маркоса й індійської 

громади з мексиканського штату Ч’япас. 

По суті, це унікальний на сьогодні приклад місцевого самоврядування, 

коли територія знаходиться цілком під контролем представників громадянсь-

кого суспільства.[3,p.16] Але саме в тому і полягає унікальність досвіду сапа-

тистів, що вони не прагнуть до знищення існуючого ладу і побудови більш 

справедливої держави за прикладом своїх попередників, а, домігшись чима-

лих результатів і, будучи фактично визнаними міжнародною громадськістю, 

більше того, власним урядом, відмовляються від подальших дій і, тим паче, 

від будь-яких закликів до світової антиглобалістської революції. Безумовно, 

подібна політика розв’язання проблем на місцях шляхом організації самовря-

дних громад, де буде почутий голос  кожного її члена, не тільки не зміцнює, а 

поступово послаблює внутрішній суверенітет Мексики. Незважаючи на те, 

що у викладеній субкоманданте Маркосом традиційній для всіх «антиглоба-

лістів» критиці неолібералізму присутнє гасло на захист національної держа-

ви від засилля корпорацій, своєю діяльністю Сапатистська армія національ-

ного звільнення показує зовсім інший шлях – шлях розв’язання  проблем на 

локальному рівні за допомогою самоорганізації громадянського суспільства. 

Автор вважає, що теоретично цей шлях не новий – у науковій  літературі, 

ще в 1970 – 1980-х роках висувалися ідеї про поступове відмирання націона-

льної держави завдяки двом, на перший погляд, суперечливим, але водночас 

взаємозалежним тенденціям – глобалізації і локалізації, а в 1990-х роках це 

явище дістало назву «фрагмеграції».[2,p.55] З одного боку, частина повнова-

жень національних урядів поступово буде передана великим міжнародним 

наднаціональним органам управління, а з іншого – внутрішнім національним 

регіонам і групам, оскільки стандартна однорідна політика, що проводиться 

державою, остаточно втратить ефективність, через  неможливість реагування 

на вимоги дедалі більш диференційованого суспільства, що фрагментується 

[1, p.44]. 
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На думку Е. Тоффлера, цей двосторонній процес являє собою не що ін-

ше, як зміну самої природи влади, де національна держава, будучи ключовою 

політичною одиницею індустріального суспільства, втрачає свої позиції на 

новому етапі цивілізаційного розвитку, коли людство вступило в «еру зру-

шення влади, де поступово розпадаються всі існуючі у світі владні структури 

і зароджуються принципово нові» [9, p.3]. Ще в 1980 р. у роботі «Третя хви-

ля», де він досліджує основні риси і тенденції розвитку нового інформаційно-

го суспільства, були cпрогнозовані основні небезпеки для національної дер-

жави: зростання впливу транснаціональних корпорацій,  спалах чисельності 

міжнаціональних асоціацій і організацій,  тиск знизу локальних «меншин» – 

«в міру того, як формується нова світова система, держава-нація дедалі біль-

ше втрачає незалежність і суверенітет» [7, р. 38]. 

Усі проблеми суспільства, що глобалізується, можна розв’язати тільки з до-

помогою  нових владних структур – на світовому і локальному рівнях; державні 

структури вже нині виявляють своє безсилля в цій сфері. Саме свідченням цієї 

нової тенденції і є рух індійських громад у Мексиці, який на відміну від безлічі 

фундаменталістських, релігійних і націоналістичних організацій – виразників ін-

тересів досить консервативних кіл, намагається знайти спосіб розв’язання про-

блеми на якісно новій основі.[8,p.77] Не нав'язуючи своєї позиції навколишнім і 

не заявляючи, що вони знають єдино правильний шлях, створюють прообраз ло-

кальних органів влади, які зможуть поряд з глобальними міжнародними органі-

заціями здійснювати політику завтрашнього дня. 

Одним із таких локальних об'єднань майбутнього і є індійська громада 

мексиканського штату Ч’япас. На даний момент мексиканський уряд фактич-

но визнав самоврядування в індійських громадах і, більше того, ставить його 

за приклад революційним рухам інших латиноамериканських країн, що до-

тримуються традиційної стратегії, яка веде до повалення існуючого уряду. 

Президент Мексики В. Фокс на початку свого правління в 2000 р. заявив про 

готовність до співробітництва з повстанцями і поступового закриття усіх вій-

ськових баз у штаті Ч’япас. Представники громад також висловили готов-

ність вести переговори з владою, тому що споконвічною метою Сапатистсь-

кої армії національного визволення було якнайшвидше припинення збройної 

боротьби і розв’язання конфлікту мирним шляхом. З 2001 р. уряд приступив 

до розробки законопроекту про права і культуру індіанців. [11,p.89] 

Таким чином, боротьба мексиканських революціонерів підтвердила реа-

льність і плодотворність функціонування інститутів громадянського суспіль-

ства, здатних на основі співробітництва з правлячими політичними структу-

рами розв’язувати проблеми локального характеру, зокрема, етнічних мен-

шин. Сапатистська армія останніми роками фактично перестала бути зброй-

ним формуванням і поступово трансформувалася в союз самоврядних індій-

ських громад, непідконтрольний, але і не ворожий центральному уряду. На 

рівні ж «антиглобалістського» руху Сапатистська армія національного визво-

лення в даний час, займається своєрідною просвітницькою діяльністю, поши-
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рюючи за допомогою мережі Інтернет, статті і звернення до світової громад-

ськості про необхідність створення сильного і політично свідомого громадян-

ського суспільства в межах кожної держави, оскільки саме воно повинно взя-

ти на себе роль  протистояння негативним процесам, що виникають в епоху 

глобалізації. 

Отже, говорити про рух «антиглобалістів», як якусь самостійну політич-

ну силу, що протистоїть глобалізації, можна з великою натяжкою. Безумовно, 

не можна заперечувати того, що «антиглобалісти» виявляють усі негативні 

сторони глобального інтеграційного процесу і досить активно намагаються 

донести свою позицію до широкого загалу. Вони ставлять серйозні питання 

політичним лідерам сучасності. Однак, за винятком боязкої спроби індійсь-

ких громад, за великим рахунком, нові радикали мало піклуються про пошу-

ки позитивного розв’язання ними ж поставлених проблем, а методи боротьби 

за допомогою пляшок з запальною сумішшю і гучних мітингів, безумовно, 

ефектні, але неефективні. 
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ГЛОБАЛЬНІ РИЗИКИ АСИМІЛЯЦІЇ Й СПІВІСНУВАННЯ  

КУЛЬТУР В КОНТЕКСТІ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
 

Міграційна політика ряду економічно розвинених держав висуває як 

один з основних пріоритетів необхідність інтеграції іммігрантів у нове суспі-

льство. В цей час у світовій практиці склалося два основних способи інтегра-

ції – асиміляція й взаємне співіснування культур. До країн, що проводять по-

літику асиміляції, належать Франція, Німеччина, США, Швейцарія. Політики 

взаємного співіснування культур дотримуються Велика Британія, Канада, Ні-

дерланди, Бельгія, держави Скандинавії. Інтеграція мігрантів являє собою 

складний процес входження мігранта в суспільство, що відбувається під 

впливом об'єктивних і суб'єктивних факторів: тривалість проживання; харак-

тер розселення й чисельність іммігрантів; рівень освіти й соціально-

економічне становище мігрантів; релігійна основа етнічної спільності; сприй-

няття мігрантів корінним населенням. 

Отже, в умовах інтенсивної міграції кардинально змінюється етнічний 

склад населення багатьох країн і великих міст. Найбільш яскравим прикладом 

цього є Сполучені Штати Америки. Сьогодні тут кожен четвертий американець 

– латиноамериканець або «небілий». За даними Бюро перепису США, у 2015 р. 

близько 18% американців будинку не говорили англійською мовою, а 4% анг-

лійської мови просто не знали або володіли нею досить слабко. В 60% випадків 

спілкування велося іспанською мовою, що зв'язувалося зі зростанням іммігра-

ції з країн Латинської Америки. Якщо нинішні тенденції у сфері міграції й 

природного руху збережуться, то до 2020 р. латиноамериканське й «небіле» 

населення збільшиться до 115 млн. осіб (близько 35% населення), тоді як біле 

населення майже не зросте. До 2056 р. «небіле» населення становитиме близь-

ко 50% населення США. У етнічній структурі населення Нью-Йорка частка бі-

лого населення зменшиться з 45% до 29%, афроамериканців – з 27% до 25%, а 

вихідців з азіатських держав, навпаки, збільшиться з 10% до 20%, метисів і 

представників інших рас – з 18% до 26% [4]. 

Подібні процеси відбуваються і в Європі. Офіційно в країнах ЄС прожи-

вають 18,4 млн. іммігрантів, або всього близько 5% населення. Але, якщо  
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брати   до   уваги   нелегальних   іммігрантів   і натуралізованих іноземців, то 

ця цифра буде більшою – принаймні, на 40 – 60%, тобто приблизно на 25 – 29 

млн. осіб [2, c.7]. Частка білого населення в Лондоні зменшиться з 72% до 45, 

африканців – з 11 до 9, водночас частка вихідців з Південної Азії збільшиться 

з 10 до 26, китайців – з 3 до 6, метисів – з 4 до 14% [3, c.8]. Потрібно визнати, 

що зміна етнічного складу населення великих міст і держав – це незворотна 

тенденція глобалізації світової економіки. І навіть якщо гіпотетично припус-

тити, що в якийсь момент міжнародна міграція населення припиниться, то це 

зовсім не зупинить процес трансформації етнічної структури населення, оскі-

льки показники природного руху різних рас й етнічних груп відрізняються на 

порядок. За наявними даними, в США середньорічні темпи природного при-

росту населення у 1990-х роках становили лише 4 проміллє, афроамериканців 

– 13 проміллє, латиноамериканців – 18 проміллє, а вихідців з азіатських країн 

– близько 19 проміллє в природному прирості. Але з урахуванням показника 

міграційного приросту розрив зросте серед всіх рас, крім білої [8, c.8]. 

Інтеграція іммігрантів у суспільство – процес двосторонній, пов'язаний 

не тільки з входженням й «притиранням» мігрантів до корінного населення, а 

й з проблемами «звикання» місцевих жителів до мігрантів. Зміна етнічного 

складу у відносно короткий термін звичайно приводить до зростання міжетні-

чних проблем. Найчастіше «мігранти сприймаються як небезпечний елемент 

ламання сформованої етносоціальної однобічності й структурованості, в їхній 

поведінці вбачають неповагу до норм і традицій тієї культури, в яку вони пот-

рапили, зневагу до сформованих у цьому середовищі цінностей» [5, c.16]. 

За таких умов не виключається, що на тлі триваючої зміни етнічного скла-

ду населення навіть конфлікти, викликані нерасовими причинами, швидше під-

силюватимуться й ускладнюватимуться міжрасовою напруженістю. Так, у 

США диспропорція за віком набула у XXI ст. яскраво вираженого расового ха-

рактеру: більшість пенсіонерів є білими, тоді як більшість працюючих – кольо-

ровими, що зумовлює конфлікти в пенсійно-трудовій сфері. Так, прийнятий у 

декількох штатах країни закон про визнання англійської мови державною, іс-

паномовні іммігранти вважають дискримінаційним, називаючи його «обмежу-

вальною реакцією на зростаюче латиноамериканське суспільство». 

Отже, абсолютно очевидно, що в умовах етнічної міксації населення 

стратегію міграційної політики потрібно переглянути. Реалізована в цей час в 

економічно розвинених країнах міграційна політика, з одного боку, спрямо-

вана на обмеження міграційних потоків з бідних держав на основі різних кри-

теріїв (освітніх, соціальних, географічних, етнічних), а з іншого – вона нама-

гається привести етнокультурне різноманіття іммігрантів до загального зна-

менника (ідея «плавильного котла» або асиміляції). 

Регулювання міграційних процесів на макрорівні має стати вагомою 

складовою соціально-економічної політики держав міжнародного аполітич-

ного простору. 

Завдання щодо управління міграцією, особливо її зовнішніми формами, 
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полягає не в тому, щоб зводити бар’єри шляхом впровадження системи адмі-

ністративно-обмежувальних заходів, які не дадуть можливості мігрантам по-

трапляти до розвинутих країн, а в тому, як на основі дотримання прав люди-

ни та гуманних принципів управляти міграційними потоками населення, зок-

рема, постійних переселенців, трудових мігрантів, інтелектуальрних мігран-

тів, жінок-мігрантів з урахуванням інтересів донорів і реціпієнтів. 

Тобто регулювання міграційних процесів полягає не в тому, щоб обме-

жити свободу вибору, а в тому, щоб допомогти вирішити цю проблему в ко-

жному конкретному випадку в рамках, доцільних для суспільства і бажаних  

для індивіда. 

Заходи міграційної політики (передусім на регіональному рівні) поляга-

ють у тому, щоб спираючись на наявні науково-технічні та організаційно-

фінансові засоби добитися упорядкування міграційного простору і взяти під 

дієвий державний контроль ті міграційні процеси, що у ньому відбуваються. 
_____________________ 
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 РОЛЬ ЛЕГІТИМНИХ ТА НЕЛЕГІТИМНИХ АКТОРІВ  

В СУЧАСНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ 

 

Міграція в умовах глобалізації за всієї зовнішньої стихійності може мати 

досить організований характер, як з погляду стимулювання прийняття люди-

ною рішення про своє переселення, так і з позиції підтримки процесу адапта-

ції й пристосування мігранта на новому місці проживання. Структурами, за-

цікавленими в активізації міграції, в державах, що розвиваються, можуть бу-

ти уряди, а також деякі нелегітимні організації (організовані злочинні групи, 

клани, радикальні організації, релігійні секти та інші). Їх можна назвати ак-

торами міграційного процесу. Англійський дослідник Дж. Солт вважає, що 

міжнародна міграція в умовах  глобалізації – це організований, розгалужений 

міжнародний бізнес, який володіє величезними коштами,  маніпулює сотня-

ми тисяч робочих місць по всьому світу й керує мережею організацій й ін-

ститутів, у кожного з яких є свій діловий інтерес у даному бізнесі [5, c.4]. 

Урядами, які стимулюють міграцію громадян за кордон, звичайно рухає 

прагматизм – таким способом можна хоча б частково  зняти  соціально-

економічну й демографічну «напруженість» у суспільстві, не інвестуючи при 

цьому значні кошти в соціальні програми, політику зайнятості населення, си-

стему освіти, охорони здоров'я, соціального обслуговування. Іноді не остан-

ню роль відіграють і геополітичні амбіції, і прагнення знайти нові ресурси й 

ринки збуту. 

Відомі факти з історії ряду країн, коли за активним переселенням мігра-

нтів випливала економічна експансія, а потім і відторгнення території, в ре-

зультаті політичного або військового втручання (територіальні захоплення 

англійців, голландців і французів у Північній Америці, відторгнення США 

території Техасу в Мексиці). На перший погляд, така схема розвитку подій у 

сучасному світі виглядає щонайменше архаїчною і навряд чи реалізованою, 

але в епоху глобалізації з'являються зовсім інші механізми впливу – економі-

чні й фінансові важелі, а роль міграції й мігрантів у здійсненні глобальних 

геополітичних проектів, як і раніше, залишається досить важливою. 

Щодо цього найбільш характерною видається ситуація в Китаї, де  

останніми роками спостерігається бурхливе економічне піднесення. Існує на-

віть концепція єдиних націй («чжунхуа миньцзу»), що є невід'ємним елемен-

том зовнішньої політики держави. Уряд країни проводить чітке розмежуван-
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ня між державними й національними інтересами: перші стосуються суверені-

тету Китаю, а другі – єдиної нації, ареал поширення якої набагато масштаб-

ніший територіальних кордонів. Тому, говорячи про Китай як про «великий 

простір», насамперед варто мати на увазі, що китайці розуміють його як ба-

гатовимірний. Пекін «збирає землі», поєднує нації, причому така політика 

розрахована на довгострокову перспективу. 

Китайська діаспора – «хуацяо», що сьогодні нараховує близько 550 тис. 

осіб у Європі, приблизно 3,1 млн. – в США й Канаді, близько 500 – 800 тис. 

осіб – у Росії [7, c.28], кілька мільйонів у країнах Південно-Східної Азії, Авс-

тралії й Океанії, являє собою реальну основу втілення геополітичних планів. 

Закритість та ієрархічність китайських громад дала змогу китайцям зберегти 

етнічну ідентичність. Китайці не тільки не «розчинилися» серед інших етно-

сів, а й створили свій паралельний світ бізнесу, більша частина якого спочат-

ку перебувала в тіні, але згодом фактично взяла під контроль економіку Син-

гапуру, Індонезії, Таїланду, Філіппін [10, c.37]. В Канаді етнічна присутність 

китайців особливо помітна в західній провінції Британська Колумбія. Тут ки-

тайська імміграція вже підштовхнула розвиток економіки, активізувавши по-

пит на ринку нерухомості і стимулювала східноазіатську економічну динамі-

ку. Згідно з результатами опитувань близько 70 % канадців ставляться до ки-

тайців досить лояльно, проте на межі «чайна-таунів» виникають ознаки соці-

альної напруженості, відбувається зіткнення цінностей. Канадське суспільст-

во, орієнтоване на соціальну рівність і справедливість, болісно реагує на кон-

сервативний поворот у внутрішній політиці держави й поглиблення майнової 

диференціації. Не мова й не кольори шкіри іммігрантів з Гонконгу й Тайва-

ню, а їхня звичка виставляти напоказ своє багатство породжує відчуження. 

Китайські мігранти, купуючи невеликі будинки в дорогих районах Ванкувера 

й Торонто, зносять їх і будують нові. У підсумку з'являється маса будинків, 

які не вписуються у звичний ландшафт канадських міст. Останнім часом 

консалтингові фірми, які обслуговують заможних іммігрантів з Гонконгу й 

Тайваню, намагалися  довести до свідомості своїх клієнтів, що таке будівни-

цтво може тільки посилити відчуження мігрантів від сусідів. Міська влада 

Ванкувера навіть була змушена заборонити вирубку більше одного дерева на 

рік без спеціального на те дозволу. Іммігранти сприйняли цю постанову не як 

екологічну, а як етнічну, інспіровану місцевими білими англосаксонцями й 

спрямовану проти новоявлених багатих китайців [2, c.20]. Деякі аналітики 

вважають, що сучасний Китай зацікавлений в еміграції громадян і зростання 

кількості «чайна-таунів» у різних країнах, а окремі експерти навіть звинува-

чують Пекін у використанні етнічних угруповань для  розширення  своїх «ек-

спансіоністських інтересів» [4]. 

Незважаючи на те, що, на думку ряду вчених, у найближчі 10 – 15 років 

китайська міграція не створить відкритої реальної загрози, вони визнають, 

що взагалі ж КНР не має на меті особливої необхідності відкрито загрожува-

ти будь-якій державі. «Великий» Китай будується передусім економічним 
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шляхом: – накопичивши значні валютні резерви, країна приступила до екс-

порту капіталу. Ця політика заохочує поступове створення міцних економіч-

них й інших зв'язків, для яких далеко не завжди необхідна політична інтегра-

ція [9, c.23]. 

Нелегітимні структури також зацікавлені в активізації міграції. З одного 

боку, вони давно отримують надзвичайні прибутки за рахунок транспорту-

вання й працевлаштування мігрантів, використовуючи їх як кур'єрів для дос-

тавки наркотиків, зброї й нелегальних товарів, розширюють території й сфе-

ри своєї діяльності, а з іншого – мають  власні геополітичні амбіції. Виявля-

ється, що реалізація ідей експансії на більш розвинені території й суспільства 

має шанси для реалізації  не стільки на державному рівні, скільки на рівні 

нелегітимних структур. 

У Великій Британії відкрито діють радикальні ісламістські організації, 

які нараховують, за різними оцінками, 130 – 180 тис. осіб. Деякі з них тісно 

пов'язані з терористичними угрупованнями. Як свідчать фахівці, приблизно 

дві третини ісламістських сайтів, що виступають із закликами до релігійної 

нетерпимості, підтримуються саме з Великої Британії [14, p.12]. 

Отже, як засвідчили останні трагічні події в світі, арабські іммігранти 

активно рекрутуються радикальними угрупованнями для здійснення терори-

стичних актів і диверсій, ведення бойових дій. Крім того, мігранти нерідко 

використовуються злочинними угрупованнями як живі «контейнери» для до-

ставки наркотиків на Захід. Держдепартамент США вважає, що великим пос-

тачальником наркотиків на світовий ринок є нігерійська мафія, члени якої 

вирізняються спритністю, гнучкістю, взаємною відданістю. Організовані 

злочинні групи використовують новий метод транспортування наркотиків – 

«кулеметний»,  коли одним  рейсом  звичайно слідує кілька наркокур’єрів. 

Наприклад, тільки в Римі протягом одного місяця 2012 р. серед пасажирів 

двох літаків з Карачі було затримано відповідно 15 і 18 кур'єрів, що працю-

вали на нігерійські банди [11, p.10]. 

На сьогодні особливо актуальними є питання щодо формування повно-

цінного комплексу кримінально-правових заходів протидії нелегальній мігра-

ції; жорсткості економічних санкцій стосовно роботодавців, котрі наймають 

нелегальних працівників; формування єдиного інформаційного простору і ри-

нку праці країн СНД; організації взаємодії МВС України з зацікавленими ві-

домствами інших держав по спільному виявленню та припиненню діяльності 

злочинних груп, що займаються організацією каналів незаконної імміграції. 
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РОЗМЕЖУВАННЯ СУТЕНЕРСТВА АБО ВТЯГНЕННЯ ОСОБИ  

В ЗАНЯТТЯ ПРОСТИТУЦІЄЮ ВІД ВЕРБУВАННЯ ЛЮДИНИ  

З МЕТОЮ СЕКСУАЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

 

Розмежування суміжних складів злочинів є необхідною умовою забез-

печення правильного застосування кримінального законодавства України. 

Частина 1 ст. 303 КК України [1] передбачає відповідальність за втяг-
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нення особи в заняття проституцією або примушування її до зайняття прос-

титуцією з використанням обману, шантажу чи уразливого стану цієї особи, 

або із застосуванням чи погрозою застосування насильства. 

Однією з форм торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо люди-

ни є вербування людини з метою сексуальної експлуатації з використанням 

обману, шантажу чи уразливого стану особи (ч. 1 ст. 149 КК України [1]). 

Об’єктивні та суб’єктивні ознаки вказаних діянь значною мірою співпа-

дають, у зв’язку з чим виникає питання щодо визначення критеріїв їх розме-

жування. 

На наш погляд, основний критерій розмежування цих двох злочинів по-

лягає у їх суб’єктивній стороні. 

При втягненні особи в заняття проституцією вольова ознака прямого 

умислу винного полягає у бажанні особистого безпосереднього (без передачі 

третім особам) використання особи у наданні сексуальних послуг так званим 

клієнтам та одержанні від цього матеріальної вигоди. 

Так, наприклад, в період з 08.08.2016 р. по 05.01.2017 р. В., К. та С. за 

попередньою змовою між собою займалися втягненням осіб жіночої статі в 

заняття проституцією, а саме: підшукували осіб жіночої статі для надання 

сексуальних послуг клієнтам за грошову винагороду, роз’яснювали умови 

надання таких послуг, спонукали та залучали до заняття проституцією осіб 

жіночої статі, організовували та контролювали діяльність осіб жіночої статі, 

що надають сексуальні послуги, їх доставку до місць надання сексуальних 

послуг, а також забезпечення їх охороною, спонукали та примушували до си-

стематичного зайняття проституцією, в тому числі через систему грошових 

стягнень за пропуск днів виходу для зайняття проституцією, координували 

вказану діяльність з метою отримання доходу, організовували забезпечення 

зайняття проституцією сутенерами [2]. 

При вербуванні людини з метою сексуальної експлуатації вольова озна-

ка прямого умислу винного полягає у бажанні передачі людини третім осо-

бам, які у подальшому будуть використовувати цю людину для надання сек-

суальних послуг. 

Так, наприклад, у період часу з початку 2017 р., З., використовуючи со-

ціальну мережу «Вконтакте», реалізовуючи свої злочинні наміри, відповідно 

до раніше розробленого плану злочинних дій, використовуючи уразливе ста-

новище К., зокрема збіг тяжких сімейних та матеріальних обставин, виклика-

них її скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, постійного 

джерела доходів, наявності хвороби та інвалідності в її малолітнього брата 

Д., тобто переконавшись, що вона перебуває в уразливому стані, усвідомлю-

ючи цю обставину, умисно використовуючи її у своїх протиправних діях, 

зміцнював упевненість потерпілої у необхідності та правильності прийняття 

позитивного рішення про виїзд до Італійської Республіки, і, шляхом обману, 

тобто повідомлення потерпілій неправдивих відомостей та приховуванням 

певних відомостей, оскільки обіцяв останній працевлаштування щодо догля-
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ду за особами похилого віку за грошову винагороду, а в дійсності усвідом-

лював тільки мету передачі потерпілої К. іншій особі для надання нею інтим-

них послуг, переконав її у вигідності такої поїздки та в результаті чого доміг-

ся її згоди, чим завербував потерпілу та послідовно вчинив інші дії, що потя-

гнули за собою наслідки із переміщенням та передачею іншій особі потерпі-

лої К. [3]. 
______________________ 

1. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05 квітня 2001 р. / Верховна Ра-

да України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення 16.10.2019). 

2. Кримінальна справа № № 359/1899/17. Архів Бориспільського міськрайонного суду 

Київської області. 

3. Кримінальна справа № 727/9754/18. Архів Першотравневого районного суду 

м. Чернівці. 
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Проблема убезпечення українських громадян, усього комплексу їх прав і 

свобод від злочинних проявів сьогодні, як ніколи раніше, виявляється вельми 

актуальною темою. Відомо, що кримінальна реальність не є застиглим раз і 

назавжди феноменом. Адже цей феномен чуйно реагує на певні події – люд-

ські, техногенні, природні катаклізми, різного роду трансформаційні проце-

си, що постійно відбуваються в українському суспільстві, та ін. Під час ко-

рінних перетворень у масштабах всього суспільства злочинність так само на-

буває нових не лише кількісних, а й якісних характеристик. Один із таких 

періодів сьогодні якраз й переживає наша країна. І слід відверто зазначити, 

що життя в епоху суспільного зламу вже призвело і, на жаль, надалі призво-

дитиме до  безпрецедентного збільшення тих злочинів, які за минулих часів 

не були характерними для українського суспільства.  

У тих умов, в яких вимушена сьогодні перебувати України, поняття без-

пеки стає визначальним і навіть сенсоутворюючим чинником нашого буття. 

Якщо виходити із сучасних підходів людиноцентристського виміру суспіль-

ного устрою, то під безпекою слід розуміти стан захищеності життєво важли-

вих інтересів людини, суспільства і держави від внутрішніх та зовнішніх за-

гроз [1, С. 42]. Водночас зауважимо, що існує чимало видів безпек, і в цій си-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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стемі неабияке місце посідає громадська безпека, яка, відбиваючись у суспі-

льній психології, утворює такий стан суспільної свідомості, такий соціальний 

настрій, що характеризується відсутністю загроз життю і здоров’ю, свободі, 

недоторканності та безпеці людей, власності та іншим цінностям, а люди по-

чувають себе в безпеці, є вільними від страху [2, с. 461]. У свою чергу, гро-

мадська безпека виявляється елементом національної безпеки України, яка за 

визначенням, наведеним у Законі України «Про національну безпеку Украї-

ни», представляє собою захищеність життєво важливих для суспільства та 

особи інтересів, прав і свобод людини і громадянина, забезпечення яких є 

пріоритетним завданням діяльності сил безпеки, інших державних органів, 

органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб та громадськості, які 

здійснюють узгоджені заходи щодо реалізації і захисту національних інте-

ресів від впливу загроз [2]. Тобто поняття безпеки громадської охоплюється 

феноменом національної безпеки України. Тому й невипадково, що чимало 

злочинів проти громадської безпеки і злочини проти основ національної без-

пеки безпосередньо пов’язані, адже перші виступають живлячим підґрунтям 

для других. Так, повалення конституційного ладу, захоплення державної вла-

ди, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та ін., 

вочевидь, неможливі без завчасного створення не передбачених законом воє-

нізованих або збройних формувань, незаконного поводження зі зброєю, бо-

йовими припасами або вибуховими речовинами, терористичних актів тощо.   

 

Злочини проти громадської безпеки  

(2014-2018 рр.) 

 

Рік 

 

Параметри  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Кількість  

облікованих 

злочинів 

7 772 11 947 11 699 10 903 11 773 10 711 

Особи, яким 

вручено  

підозру 

6 531 6 701 6 531 4 619 7 342 6 549 

 

Сьогодні ніхто точно не може визначитися із масштабами арсеналу 

зброї, що знаходиться на руках у населення. І це не лише стрілецька зброя 

спортивного призначення, для самооборони або мисливства, тобто «цивіль-

на» зброя, а й зброя бойового призначення – гвинтівки, кулемети, гранато-

мети, автомати та ін. Напевно, жодні цифри офіційної статистики не здатні 

на теперішній час відбити обсяги цього обігу. Тому навіть не аналізуємо їх. 

Водночас цікаво звернутися до показників створення не передбачених зако-

ном воєнізованих або збройних формувань (ст. 260 КК). Ще деякий час то-
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му таких випадків в Україні взагалі не було. Проте зараз кількість останніх 

вимірюється сотнями. Так, лише у 2014 р. в ЄРДР обліковано 414 подібних 

випадків, у 2015 р. їх кількість досягла 543; у 2016 р. – 536; у 2017 р. – 404; 

у 2018 р. – 388. Разом із тим якщо у 2014 р. кількість кримінально караних 

правопорушень, передбачених розділом І КК (Злочини проти основ націо-

нальної безпеки України), превалювала над кількістю випадків створення не 

передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, то починаю-

чи з 2015 р. злочини, передбачені ст. 260 КК, перевищили число облікова-

них правопорушень проти основ національної безпеки. Напевно, це свідчить 

про те, що створення подібних формувань, «спровокованих» соціально-

політичними подіями в Україні, виконавши роль розхитування основ націо-

нальної безпеки, все більше стають оплотом організованої злочинності, 

спрямованої на дестабілізацію суспільних відносин у багатьох сферах жит-

тєдіяльності суспільства.    

Зовсім новим явищем для України став тероризм. За влучним висловом 

представників мас-медіа, сьогодні ми живемо в терористичній реальності: 

якщо раніше подібних випадків у статистиці не фіксувалося внаслідок їх від-

сутності, то лише у 2014 і 2015 рр. обліковано відповідно 894 і 1 295 терори-

стичних актів; у 2016 р. – 1 868; у 2017 р. – 1 385; у 2018 р. – 950 (ст. 258 КК); 

427 і 849 випадків створення терористичної групи або терористичної органі-

зації   у 2014 і 2015 рр.; у 2016 р. – 391; у 2017 р. – 277; у 2018 р. –  175 (ст. 

258
3
 КК); 48 і 138 фактів фінансування тероризму у 2014 і 2015 рр.; 84 – у 

2016 р.; 74 у 2017 р.  і 51 у 2018 р. (ст. 258
5
 КК). Отже, невипадково організа-

ція й проведення досліджень стосовно цього загрозливого явище наразі є пе-

рспективним напрямом кримінологічної науки, адже аналізовані злочини 

створюють серйозну небезпеку підвалинам правопорядку в Україні в цілому.  
________________________ 

1. Попова Т.В., Ліпкан В.А. Стратегічні комунікації: словник / за ред. В.А. Ліпкана. 

Київ : ФОП О.С. Ліпкан, 2016.  416 с.   

2. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / за заг. ред. 

В.Я. Тація, В.П. Пшонки, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна. 5-те вид., допов. Харків: Право,  

2013. Т. 2: Особлива частина / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін. 2013. 1040 с. 

3. Про національну безпеку України: Закон України від 21 червня 2018 р. № 2469-

VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 31. Ст. 241. 
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Одним із основних прав людини і громадянина є свобода від насильства, 

де домашнє насильство займає провідну роль, адже вказана категорія злочинів 

вчиняється щодня. Разом з тим, соціальний тиск настільки сильний, що біль-

шість жертв досі сприймають вказаний вид насильства як звичайне та невідво-

ротнє явище у житті, не повідомляючи про нього. Іншу частину потерпілих, які 

заявляють про скоєні кримінальні правопорушення, іноді працівники правоохо-

ронних органів відсилають назад, не сприймаючи їх серйозно. Окрема категорія 

потерпілих не можуть знайти захист та справедливість через слабкість правової 

бази. Слід наголосити, що впровадження гендерної рівності та протидія насиль-

ству над жінками є одним з невід’ємних передумов побудови безпечного й то-

лерантного суспільства, що обумовлює актуальність теми. 

7 грудня 2017 року законодавцем було прийнято Закон України «Про 

внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів 

України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання 

насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими 

явищами», яким було істотно змінено положення КК України, зокрема допо-

внивши кодекс статтями 126-1 «Домашнє насильство», a також Розділом 

XIII-1 «Обмежувальні заходи» та ст. 153 «Сексуальне насильство» [1]. Таким 

чином, було зроблено крок на шляху імплементації положень Стамбульської 

Конвенції – Конвенції про запобігання насильства щодо жінок та домашньо-

го насильства та боротьбу із цими явищами [2, c. 12]. 

Так, відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію дома-

шньому насильству» № 2229-VIII від 07.12.2017 р. домашнім насильством 

визнається діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, психологі-

чного або економічного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця 
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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 [3]. 

Дослідження диспозиції ст. 126-1 КК України вказує, що домашнє наси-

льство за своєю конструкцією є злочином з матеріальним складом, тобто 

об’єктивна сторона складається з трьох обов’язкових складових – діяння, су-

спільно небезпечних наслідків та каузального зв’язку. 

Діяння репрезентується систематичним вчиненням фізичного, психологі-

чного або економічного насильства, поняття яких розкривається через Закон 

України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» № 2229-VIII 

від 07.12.2017 р. Окрім цього, представники наукової спільноти у галузі кри-

мінального права наголошують, що домашнє насильство можливе не тільки у 

формі дії, а й у формі бездіяльності (наприклад, ненадання допомоги члену 

сім’ї, який перебуває у небезпечному для житті стані) [4, c. 206]. Тут слід зве-

рнути увагу, що ст. 126-1 КК України вказує на систематичність вчинення ви-

щевказаних діянь насильства, тобто три або більше разів [5]. 

Отже, суспільно небезпечне діяння полягає у систематичному вчиненні 

фізичного, психологічного або економічного насильства. Науковці галузі 

кримінального права зазначають, що вчинення домашнього насильства мож-

ливе не лише у формі дії, а й у пасивній формі - бездіяльності (ненадання до-

помоги члену сім’ї, який перебуває у небезпечному для життя стані). 

Передусім законодавець вказує на систематичність як ознаку суспільно 

небезпечного діяння, яка є темпоральною характеристикою. Верховний Суд 

України при тлумаченні систематичного приниження людської гідності ак-

центує увагу на тривалості принизливого ставлення до потерпілого (постійні 

образи, глумління над ним тощо). При роз’ясненні положень закону про кри-

мінальну відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу 

антигромадську діяльність Верховний Суд уточнює, що подібні діяння ви-

знаються систематичними, якщо вчинюються не менше трьох разів протягом 

нетривалого часу. Умовно можна говорити про наявність у складі поняття 

систематичності двох взаємопов’язаних елементів: кількісного (три і більше) 

та якісного (єдиний намір на тривале вчинення) [6, с. 431]. 

Суспільно небезпечні наслідки даного злочину розкриваються у ст. 126-

1 КК України через використання оціночних понять, зокрема фізичних або 

психологічних страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності, емоцій-

ної залежності або погіршення якості життя потерпілого [5]. 

Наголосимо, що обов’язковою ознакою об’єктивної сторони даного виду 

злочину є прямий причинний зв’язок між суспільно небезпечним діянням та 

суспільно небезпечними наслідками. 

Суб’єктом злочину за ст. 126-1 КК України є фізична осудна особа, яка 
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досягла 16-річного віку. Разом з тим, кримінальне правопорушення може бути 

вчинено виключно щодо нинішнього або колишнього подружжя або іншої 

особи, з якою суб’єкт перебуває або перебував у сімейних або близьких відно-

синах. Отже, відповідно до цього спеціальними є і потерпілий, і винна особа. 

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» 

№ 2229-VIIIвід 07.12.2017 р. розкриває коло осіб, на яке він поширюється. 

При визначенні кола осіб, які можуть визнаватися суб’єктом цього зло-

чину, варто звертатися до інших нормативно-правових актів. Так, у статті 3 

Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» ви-

значено сферу дії законодавства про запобігання та протидію домашньому 

насильству, зокрема й коло осіб, на яких воно поширюється, а у статтях 2 і 3 

Сімейного Кодексу України надано визначення учасників сімейних відносин 

та поняття сім’ї. Однак у жодному законодавчому акті не надається тлума-

чення «близьких відносин». Як убачається, близькими відносинами слід вва-

жати ті, що за Конвенцією мають назву «відносини між партнерами». Зако-

нодавець підкреслює, що не має значення час існування відносин: були вони 

у минулому або наявні досі. Крім того, у Конвенції акцентується увага на не-

важливості того, чи проживає (проживав) правопорушник у тому самому мі-

сці, що й жертва, чи ні. Так, хоча суб’єкт домашнього насильства і є спеціа-

льним, проте коло осіб, що можуть підпадати під його визначення, широке. 

Суб’єктивна сторона домашнього насильства характеризується виною у 

виді прямого умислу. При цьому у винного можуть бути різні мотиви й мета, 

які виступають лише факультативною ознакою й не впливають на кваліфікацію. 

Варто також звернути увагу на новелу у КК України – Загальна частина 

була доповнена новим Розділом ХІІІ-1 «Обмежувальні заходи» стосовно осіб, 

які скоїли злочин, пов’язаний з домашнім насильством, одночасно з призна-

ченням покарання, можуть бути покладені такі обов’язки: заборона перебу-

вати в місці спільного проживання з особою, яка постраждала від домашньо-

го насильства; обмеження спілкування з дитиною у разі, якщо домашнє наси-

льство вчинено стосовно дитини або у її присутності; заборона наближатися 

на визначену відстань до місця, де особа, яка постраждала від домашнього 

насильства, може постійно чи тимчасово проживати та інші [5]. Обмежува-

льні заходи є примусовими кримінально-правовими заходами, що мають до-

датковий характер до кримінального покарання (крім позбавлення волі) і за-

стосовуються судом у разі вчинення повнолітньою особою злочину, пов'яза-

ного з домашнім насильством чи погрозою його застосування. Виходячи із 

загальної змісту ст. 91-1 КК України та місця її знаходження у структурі За-

гальної частини Кримінального кодексу України, вказані заходи мають дода-

тковий характер, оскільки застосовуються поряд із кримінальним покаранням 

(крім позбавлення волі), можуть бути застосовані щодо певної категорії засу-

джених – особи, яка вчинила домашнє насильство, та мають на меті обмежи-

ти постраждалу від насильства особу від подальших насильницьких дій кри-

вдника та попередити у подальшому будь-які прояви насильства щодо неї [7, 
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с. 162-163]. В даному аспекті варто зауважити про наявність норм Сімейного 

кодексу України про те, коли подружжям стають з 16 років. Відповідно до ч. 

2 ст. 23 СК за заявою особи, яка досягла шістнадцяти років, за рішенням суду 

їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відпові-

дає її інтересам. Наявність скорочення шлюбного віку можна пов'язати з до-

машнім насильством(на прикладі циганських сімей, де одружуються з 14-16 

років). Але варто зазначити, що у КК України не розмежовуються такі кате-

горії відносин, які притаманні етнічним народам, де шлюбний вік може на-

ставати вже з 12-14 років. Це, в свою чергу, тягне за собою проблематику за-

стосування відповідних норм КК України на практиці, стосовно осіб, над 

якими вчиняється домашнє насильство. 

Окрім цього, прикінцевими положеннями Закону України «Про запобі-

гання та протидію домашньому насильству» № 2229-VIII від 07.12.2017 р. 

було закріплено нову редакцію статті 173-2 КУпАП «Вчинення домашнього 

насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборон-

ного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебуван-

ня». Доцільно проаналізувати розмежування між адміністративним та кримі-

нальним правопорушеннями за вчинення домашнього насильства. Так, до-

машнє насильство, передбачене ст. 126-1 КК України відрізняється від наси-

льства, передбаченого ст. 173-2 КУпАП за наступними ознаками: 

1) систематичність вчинення фізичного, психологічного чи економічного на-

сильства, оскільки саме критерій систематичності є кваліфікуючою ознакою 

кримінально караного домашнього насильства; 2) настання суспільно небез-

печних наслідків. Адміністративна відповідальність настає, якщо домашнє 

насильство не спричинило: а) тілесних ушкоджень; б) не призвело до фізич-

них або психологічних страждань; в) розладів здоров’я; г) втрати працездат-

ності; д) емоційної залежності; е) погіршення якості життя; 3) за вчинення 

сексуального насильства настає кримінальна відповідальність, передбачена 

ч. 2 ст. 153 КК України. Слід зауважити, що законодавець від 7 грудня 2017 

р. прийняв нову редакцію ст. 153 КК України «Сексуальне насильство», рег-

ламентувавши кваліфікований склад злочину, передбачений ч. 2 вказаної 

статті: «Сексуальне насильство, вчинене  щодо подружжя чи колишнього по-

дружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних 

або близьких відносинах»; 4) адміністративна відповідальність передбачена 

як за домашнє насильство, так і за насильство за ознакою статі [8, c. 101]. 

Крім того, прийняті нормативно-правові акти є суперечливими та таки-

ми, що по суті не вирішують проблему насильства в сім’ї.  

Отже, вважаємо за доцільне дати більш чітке визначення у примітці до 

ст. 126–1 КК України поняття «домашнього насильства», так як відсутність 

вказаного терміна призводить до довільного тлумачення норми Особливої 

частини КК України. 

Слід зауважити, однією із проблем є те, що на відміну від Сімейного ко-

дексу України, у ст. 126–1 КК України відсутнє визначення та поняття такої 
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категорії відносин, яка характерна для етнічних верст населення (на прикладі 

циганських сімей, в яких шлюб може наступати з 12-14 років, i де також вчи-

няється домашнє насильство).  

Виходячи з вище сказаного, пропонуємо внести доповнення до статті 

126–1 КК України у вигляді примітки до цієї статті з роз’ясненням такого ви-

значення як «етнічні верства населення». 

Існує необхідність у чіткому визначенні терміну «сексуальне насильст-

во» у ст. 153 КК України відповідно до Закону України «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству». 
__________________ 
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Вся влада України поділена на 3 гілки: виконавчу, законодавчу і судову. 

Кожна з гілок наділена своїми повноваженнями, і має відповідні обов’язки. 

Національна поліція України входить до виконавчої влади, бо на неї покла-
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дені дуже важливі завдання, а саме:дотримання прав і свобод громадян за-

безпечення громадського порядку. Сьогодні дуже гостро постає питання що-

до повноважень та оцінки ефективності роботи поліції в Україні. 

Поліція відповідає за дотримання правил порядку у громадських місцях, 

відповідає за безпеку та спокій громадян країни, якій вони служать. Люди 

звикли, що у будь-якій ситуації, коли посягають на їх майно, або особисте 

життя вони відразу звертаються до закладу, який здатен допомогти їм у від-

повідній ситуації, а конкретно до свого територіального органу поліції.     

Але не завжди поліція в змозі у повній мірі виконати покладені на неї за-

вдання відповідно до Закону України «Про Національну Поліцію України». 

Через це у населення нашої країни виникає недовіра і погане ставлення до 

поліцейських. Вони вважають за потрібне принижувати і вступати в супереч-

ки з правоохоронцями при цьому знімаючи їх на різноманітні технічні засо-

би, а також засоби відео та фото зйомки. Принижуючи гідність поліцейських, 

записуючи це і викладаючи в соціальні мережі подібні відеоролики вони під-

ривають авторитет і статус Національної поліції України серед населення. 

Я вважаю, що це досить значна проблема - проблема недовіри і неповаги 

до поліції. Люди повинні розуміти,що поліцейських не можуть виконувати 

завдання,котрі перевищують обсяг наданих їм повноважень. В закордонних 

країнах ставлення до поліції дуже відрізняється від українського,також існує 

оцінка ефективності діяльності поліцейських,яка є як в Україні так і закордо-

ном,але методика оцінювання зовсім різна. 

Проаналізувавши дані досліджень стосовно оцінки діяльності поліції в 

Україні ,я можу сказати,що Національній поліції населення довіряє на 43,5%, 

а патрульній поліції на 53%. У порівнянні з роками, коли ще не відбулася ре-

форма щодо Національної поліції України, цей відсоток значно збільшився. 

Повноваження, які покладено на дану структуру виконавчої влади чітко за-

значено в Законі України «Про Національну Поліцію України», яка містить 

основні та додаткові повноваження поліції. Тому поліцейські мають діяти 

виключно на засадах даного закону і не перевищувати своїх повноважень [1]. 

Через те, що до поліції звертаються громадяни, які усвідомлено прагнуть 

підірвати статус поліції через те, що їм було зроблено зауваження за певне 

правопорушення, на їх думку безпідставне, або через власну неповагу до да-

ної структури  виникає проблема перевищування повноважень поліції, а саме 

коли поліцейський вступає у конфліктну ситуацію, або у бійку з громадяни-

ном, використовує спеціальні засоби, то виникає певна оцінка діяльності по-

ліцейських. Існують також моменти коли поліція не встигає виїхати вчасно 

на виклик, або вирішити ситуацію яка склалася, ці всі ознаки впливають на 

оцінку методів діяльності поліції. 

Прочитавши відповідні матеріали стосовно оцінки ефективності полі-

цейської діяльності закордоном, а конкретніше у США, можна відзначити 

,що система поліції досить розвинена і централізована, у кожного штату є 

свій територіальний орган поліції. Історично склалося, що при оцінюванні 
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ефективності поліції звертають увагу на такі показники: 

 Зниження рівня злочинності 

 Кількість арештів і затримань 

 Рівень розкриття злочинів 

 Час реагування на виклик 

Крім цього, є показник рівня задоволеності населення послугами поліції. 

Також існує система Compstat, що є не лише системою управління ресурса-

ми поліцейського департаменту , а й системою оцінки діяльності поліції. То-

му виникають 4 компоненти  Compstat: 

 Своєчасна і точна інформація 

 Швидке розгортання ресурсів 

 Ефективна тактика 

 Постійне вдосконалення  [2, с.16]. 

Але і в такій американській системі є що вдосконалювати , і є що зміню-

вати. Не зважаючи на США, у Великобританії основним органом, який здій-

снює оцінку ефективності поліції є Інспекція у справах поліції. Даний орган 

одним із 4-х інспекцій у правоохоронній діяльності. Британське законодавст-

во передбачає ряд гарантій незалежності Інспекції, вона не входить до складу 

міністерств чи органу поліції, і звітує лише перед Парламентом. Інспектори 

призначаються монархом, а не урядом чи Парламентом. 

Обстеження в Англії та Уельсі є важливим методом оцінки діяльності 

поліції. Найбільш масштабною є щорічна узагальнена оцінка територіальних 

служб за методикою PEEL, а саме показники: 

 Ефективність виконання поліцейських завдань 

 Доцільність використання ресурсів у поліції 

 Легітимність-довіра населення до поліції [2, с. 26]. 

Результатом є звіт із 43 територіальних поліцейських служб Англії та 

Уельсу за шкалою оцінювання. Таким чином система оцінки поліції у Вели-

кобританії поєднує як децентралізовану так і централізований підходи.    Це, 

а також комплексність балів дозволяє дослідникам відносити систему оцінки 

поліції в Англії та Уельсі до кращих міжнародних практик у даній 

сфері. [2, с. 25]. 

Дослідження практики ,що застосовується у світі для оцінювання діяль-

ності поліції свідчать про їх різноманітність. Разом з цим можна зробити де-

кілька висновків щодо застосування закордонного досвіду в Україні. 

 У низці держав( найбільше ця тенденція простежується в Великобри-

танії) підхід який найбільше підходить для втілення в Україні. 

 У більшості випадків оцінка діяльності здійснення не самими органа-

ми поліції, а зовнішніми незалежними службами, в українських умовах на 

загальнодержавному рівні подібна служба – це МВС, або підпорядковані йо-

му. 

 Ефективна система оцінки діяльності поліції має бути багаторівневою 
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і багатовимірною. 

 Система оцінки має спиратись на дані з різних джерел. 

На мою думку ,треба  підвищувати рівень ефективності поліції, перей-

маючи закордонний досвід. Бо лише спираючись на їх методику, можливо 

буде досягнути ідеалізації системи Національної поліції України. 
________________________ 

1. Оцінка діяльності Національної поліції України за допомогою опитування громад-

ської думки (резюме національного звіту) веб-сайт. URL: 

http://khpg.org/index.php?id=1550061985 (дата звернення: 13.02.2019). 

2. Закордонний досвід оцінки ефективності поліцейської діяльності та перспективи 

його використання в Україні : наук.-метод. рек. /К.Л. Бугайчук, І.О. Святокум, В.В. Чумак 

– Харків: Харк. нац. ун-т. внутр. справ, 2016. – 52 с. 
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Відповідно до п.4 ст.18 Закону України «Про Національну безпеку» Наці-

ональна поліція України є центральним органом виконавчої влади, що забез-

печує громадську безпеку і порядок, охорону прав і свобод людини, інтересів 

суспільства і держави, протидію злочинності, а також надає визначені законом 

послуги з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин 

або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги [1].  

Відомо що виконання поліцейської діяльності, не можливе без підтрим-

ки та допомоги населення, які, як правило базуються на абсолютній довірі до 

правоохоронних органів. Реформування системи МВС в Україні та поява На-

ціональної поліції України  не тільки представляє зміну назви виконавчого 

органу держави, але закладає початки взаємодії інституту поліції та населен-

ня, покращення іміджу поліції серед населення та підвищення рівня довіри. 

Згідно ч.1 ст.11 Закону України «Про національну поліцію» діяльність 

поліції здійснюється в тісній співпраці з населенням, територіальними гро-

мадами та громадськими об'єднаннями на засадах партнерства та спрямована 

на задоволення їхніх потреб [2]. 

Довіра — соціологічна  категорія для позначення відкритих, позитивних 

взаємовідносин між людьми, що відображають впевненість у порядності й 

доброзичливості  сторони, з котрою людина  знаходиться в тих чи інших від-

http://khpg.org/index.php?id=1550061985
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носинах, Аналізуючи це питання можна сказати що довіра грає дуже важливу 

роль у взаємодії поліції і населення, адже чим більше розвинена довіра до 

поліцейського тим ефективніше суспільство буде погоджуватися на співпра-

цю з поліцією, надавати важливу інформацію та повідомляти про скоєні зло-

чини, а поліція буде у відповідь інформувати в про вжиті заходи. 

Закріплення в законодавстві принципу співпраці поліції з населенням та 

іншими соціальними інститутами зобов'язує поліцейського спрямувати всю 

свою діяльність на вирішення необхідних потреб суспільства. Виправдовую-

чи своє соціальне призначення поліція перш за все повинна орієнтуватися на 

стратегію Community policing («Партнерство заради спокою»). 

Community policing - поліцейська діяльність, одна з найважливіших 

складових поліцейської діяльності у всьому світі. Досвід впровадження цієї 

програми свідчить про співпрацю та партнерство з громадою з метою вирі-

шення їхніх проблем та зменшення рівня злочинності. Також, варто відміти-

ти, що сприяння поліцейській діяльності збільшує рівень довіри до поліцей-

ських серед населення. 

Сучасній українській поліції слід почати активно запроваджувати у дію 

зарубіжний досвід участі населення у правоохоронній діяльності. В європей-

ських країнах діяльність поліції спрямовується на налагодження відносин з 

населенням. В багатьох зарубіжних країнах впроваджені програми, які наці-

лені саме на взаємодію поліції з населенням, зокрема такі як: «Зупини злочи-

нця», «Сусідська взаємодопомога», «Велосипедний патруль», «Допомога же-

ртвам правопорушень». Така заснована законом співпраця має на меті підт-

римання належного порядку, зокрема на вулицях сіл, в громадських місцях 

та зниження рівня злочинності в сільській місцевості [3]. 

Також можна зазначити, що зараз у сучасному світі діяльність дільнич-

них офіцерів є не завжди ефективною, а саме через: брак кадрів, неналежні 

умови для праці, через великі ділянки до прилеглої території обслуговування, 

а також кількість населення. Як наслідок знижується оперативність реагу-

вання на інформацію про вчинені злочини та знижується робота щодо їх роз-

криття.  

Отже, діяльність поліції, яка заснована на співпраці з населенням і спря-

мована на попередження правопорушення та злочинів є однією з важливих 

проблем сьогодення. Залучення населення до поліцейської діяльності є запо-

рукою ефективності роботи Національної поліції у справі охорони публічно-

го порядку та розкритті злочинів. 
____________________________ 

1.Закон України «Про національну безпеку» від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 

2.Закон України «Про національну поліцію» від 02.07.2015 №580-VIII URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19 

3. Посібник «Безпека громади: пошук спільних рішень», Київ 2018, с. 42-45. 
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СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІ-

ЗАЦІЇ ПРОГРАМИ «СУСІДСЬКИЙ НАГЛЯД» В УКРАЇНІ 

 

Громадська безпека багато в чому залежить від пильності самих людей, 

а при тісній та якісній взаємодії громадськості з Національною поліцією вчи-

нення правопорушень стає майже не можливим. 

Як зазначає Н.В. Щеголева, розвинуте громадянське суспільство є най-

важливішою передумовою побудови правової держави і його рівноправним 

партнером. Саме в такій державі всі члени суспільства беруть активну участь 

у забезпеченні правопорядку і не вважають що: забута на зупинці сумка до 

них не має ніякого відношення; чоловік, який лежить на узбіччі просто 

п’яний; з квартири сусіда побутову техніку виносять тому, що він вирішив 

переїхати. Нашій поліції необхідно зробити все аби змінити свідомість і ро-

зуміння громадян, що суспільство повинне взаємодіяти з ОВС [8, с. 268].  

Відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» діяльність 

поліції здійснюється в тісній співпраці та взаємодії з населенням, територіа-

льними громадами та громадськими об’єднаннями на засадах партнерства і 

спрямована на задоволення їхніх потреб (ст. 11). Відповідно до ст. 89 «Спі-

льні проекти з громадськістю»  цього закону поліція взаємодіє з громадськіс-

тю шляхом підготовки та виконання спільних проектів, програм та заходів 

для задоволення потреб населення та покращення ефективності виконання 

поліцією покладених на неї завдань.  Співпраця між поліцією та громадськіс-

тю спрямована на виявлення та усунення проблем, пов’язаних із здійсненням 

поліцейської діяльності, і сприяння застосуванню сучасних методів для під-

вищення результативності та ефективності здійснення такої діяльності [5].  

Однією з форм такої взаємодії є програма «сусідська варта» - програма, 

що полягає у сприянні поліції, шляхом нагляду за дотримання правопорядку 

на території проживання сусідами [4, c. 15]. Ця програма є реальним інстру-

ментом для підвищення довіри населення шляхом взаємодії поліції і громади, 

а саме завдяки вирішенню територіальних проблем, можливості вільного спі-

лкування з поліцією, отриманню відповідей на запитання щодо роботи пат-

рульної поліції або інших особистих питань [9].  
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Найперше ця ідея з’явилася в США, а саме за ініціативи волонтерів 

Нью-Йорку після вбивства Кітті Дженовезе у 1964 році, за однією з версій 

умовами, що сприяли цьому вбивству стала бездіяльність людей, які бачили 

скоєння злочину. Обурення суспільства призвело до організації у групу неве-

лику кількість волонтерів з цього самого району, які у співпраці з поліцією 

знайшли підозрюваного по цій справі. З того моменту і розпочалася ця про-

грама, звісно ж вона не набула великої популярності з самого початку, але за 

підтримки урядом, вона тепер є однією з найефективніших програм у світі 

[3]. Аналогічні проекти почали розвиватись і в інших країнах світу: Канада, 

США, Австралія, Велика Британія, Нова Зеландія, Естонія тощо [6].  

В Україні  вперше презентували проект «Сусідська варта» 27 квітня 

2017 року у Вінниці. До нього вже долучилось 14 ОСББ з 500, що утворені в 

місті.
 
Представники Міжнародної організації IREX (Рада міжнародних нау-

кових досліджень та обмінів) за підтримки МВС та Канадської поліцейської 

місії в Україні провели для них тренінги та семінари.
 
Також в 2017 році про-

ект запустили в Борисполі,
 
Рівному, Луцьку,

 
Хмельницькому,

 
Чернівцях, 

Кременчуці, Херсоні, Полтаві та 
 
Кривому Розі тощо [6]. 

 Найголовнішою метою цієї програми - це об'єднання в групи або спілки 

громадян, які проживають на певній території, для того щоб вести спостере-

ження за особами які викликають підозру, а при виявлення  правопорушень 

інформують про це поліцію.  Для досягнення найефективнішої віддачі і вза-

галі для початку роботи такої програми в нашому суспільстві треба відвіду-

вати поліцейськими жителів району або домовласників і надавати консульта-

тивну допомогу в забезпеченні охорони квартир і будинків. Можливо, навіть 

з рекомендацією про встановлення відеокамери. Іноді ця діяльність включає 

створення цивільних дружин з патрулювання території. Це вже залежить від 

самих жителів, які були б згодні для виконання такої роботи. 

Загалом для програми «сусідська варта» характерна наявність таких 

елементів: 1) склад учасників програми : представники міської влади; конта-

ктний поліцейський, яким може бути контактний дільничний чи патрульний; 

жителі ОСББ чи будинку де впроваджується проект, які виконують ролі ко-

ординатора сусідської варти та його заступника, капітанів під’їздів, сусідсь-

ких вартових; 2) план дій сусідської варти «Безпечний двір», що враховує 

результати періодичної оцінки безпеки двору, визначає кошторис витрат на 

освітлення, огорожі, камери спостереження тощо; 3) символіка на будинку, 

що вказує на наявність сусідської варти, у вигляді попереджувальних написів 

: «Навіть не думай!», «Тут діє сусідська варта!», «Увага, ведеться відео спо-

стереження!», «Ми миттєво повідомляємо поліцію про всі підозрілі дії на 

нашій території!»; 4) застосування технічних засобів для зовнішнього освіт-

лення дворів багатоповерхівок, під’їздів, встановлення камер відеонагляду у 

дворах та поблизу місць автопарковок, становлення домофонів, дверей у 

приміщення загального користування, замків на двері в підвальні та підсобні 

приміщення і горища, закріплені та закриті каналізаційні люки, благоустрій 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD
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території та робота по нейтралізації покинутих та занедбаних об'єктів, зва-

лищ, пустирів; 5) створення спеціальних груп у соціальних мережах для опе-

ративного обміну інформацією про безпеку в будинках та на прибудинкових 

територіях, тих ОСББ, що задіяні у програмі «сусідська варта» [7; 1]. 

«Сусідська варта» базується, в першу чергу, на формуванні культури по-

ведінки людей у громадах та об’єднаннях співвласників багатоквартирних 

будинків, підняття їх правової свідомості, усвідомлення необхідності взаємо-

допомоги у тісній взаємодії з поліцією. Свідомі громадяни, оперативно пові-

домляючи правоохоронцям про підозрілі ситуації, вчинені правопорушення, 

інші актуальні питання, пов’язані з правопорядком, тим самим сприяють під-

вищенню рівню безпеки в місцях їх проживання. Спільно з сусідами вони 

піклуватимуться про захищеність свого житла, благоустрої території, що в 

кінцевому результаті приводить до зменшення злочинності [2]. 

Звісно, при запровадженні такої програми можуть мати місце і негативні 

прояви, наприклад, такі як збільшення кількості необґрунтованих викликів, 

перевищення мешканцями будинків повноважень координатора сусідської 

варти та його заступника, капітанів під’їздів, сусідських вартових тощо. Про-

те система суб’єктів взаємодії та забезпечення їх постійного оперативного 

обміну інформацією повинні запобігти таким негативним проявам.  

На наш погляд, програма «сусідська варта» повинна сформувати у сві-

домості будь-якого жителя квартири чи будинку бажання сприяти створенню 

більш безпечних умов життя. Основна діяльність «сусідів» у сфері забезпе-

чення безпеки будинків повинна полягати у доведенні до відома сусідських 

вартових, капітанів під’їздів, координатора сусідської варти та контактного 

поліцейського інформацію про будь-які помічені кримінальні чи адміністра-

тивні правопорушення.  

У Великій Британії, окрім основних дій по запобіганню правопорушен-

ням, ще проводять опитування серед різних груп населення  для виявлення 

слабких місць у самій програмі, місць з високим рівнем злочинності щоб 

зробити практичну реалізацію програми «сусідський нагляд» ще більш ефек-

тивною.  

Необхідно також, на наш погляд, підвищувати роль Інтернету та соціа-

льних мереж для накопичення та оперативного обміну інформацією між гро-

мадянами та поліцією, для покращення рівня громадської спостережливості і 

кваліфікованості у питанні допомоги правоохоронним органам. Така спів-

праця з поліцією буде говорити про виникнення громадської відповідальнос-

ті та бажання поліпшення громадської безпеки. Незважаючи на не ідеаль-

ність цієї ідеї, вона спроможна підняти рівень громадської обізнаності в ви-

значенні правопорушення та допомогти поліції знайти спільну мову з суспі-

льством, використовуючи мережі Інтернету для більшої злагодженості та ін-

формативності. 

Головне завдання програми «сусідська варта» - це формування нової 

свідомості мешканців будинків про необхідність тісної взаємодії з поліцією 
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задля досягнення високого рівня правопорядку та їх персональну відповіда-

льність за безпеку місць де вони мешкають. 
_______________________ 
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ВЗАЄМОДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ  

З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ  

У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ПРАВОПОРУШЕННЯМ 
 

В останні роки, проблема взаємодії Національної поліції з іншими 

суб’єктами протидії злочинності викликає неабиякий науковий інтерес. Вза-

ємодія Національної поліції України з органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування та громадськістю у сфері протидії правопорушен-

ням є важливим напрямком забезпечення ефективної поліцейської діяльності 

в державі. 
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Успішне вирішення завдань, що стоять перед Національною поліцією 

України в протидії правопорушенням у сфері публічного порядку та безпе-

ки,є  злагоджена діяльність усіх її підрозділів та служб, а також ефективна 

взаємодія  з іншими суб’єктами, на які покладено виконання функцій щодо 

протидії злочинності.   

Будь-який суспільний процес взаємодії вимагає правого регулювання, 

тому, для того. Щоб визначити роль громадських організацій в протидії пра-

вопорушенням у сфері публічного порядку та безпеки, необхідно ознайоми-

тися з нормативно-правовою базою, що регулює таку діяльність. 

В нашій державі однією з форм участі громадськості у протидії право-

порушенням є громадські формування з охорони громадського порядку, які 

діють на підставі Закону України «Про участь громадян в охороні громадсь-

кого порядку і державного кордону» від 22 червня 2000 р.  

Відповідно до закону України «Про доступ до публічної інформації» та 

користуючись інформацією, розміщеною в відкритих державних реєстрах, 

громадяни мають можливість самостійно виявляти, перевіряти, підтверджу-

вати інформацію про правопорушення, що дає змогу бути більш активним 

учасником захисту своїх прав, свобод та інтересів. 

Також дуже важливий фактор партнерської взаємодії є надання можли-

вості представникам громадських організацій приймати участь в роботі атес-

таційних комісій в сумісних робочих групах, створених при правоохоронних 

органах.  

На сьогодні велика кількість неурядових організацій здійснюють моні-

торинг та контроль за використанням бюджетних коштів, розпорядженням 

державним, комунальним майном, дотриманням норм законодавства при 

здійсненні діяльності суб’єктів господарювання, за виконанням антикоруп-

ційного законодавства, в тому числі аналізуючи декларації осіб, уповноваже-

них на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, виявляю-

чи факти невідповідності задекларованих доходів зі способом життя 

суб’єктів декларування, з метою встановлення відповідності їх рівня життя, 

наявним у них та членів їх сім’ї майном і одержаним ними доходам, фіксу-

ють незадеклароване майно, виявляють факти конфліктів інтересів, інші ко-

рупційні прояви.  

Слід зазначити, що  важливим напрямком  діяльності громадських орга-

нізацій, є забезпечення здійснення заходів, спрямованих на виявлення та фік-

сацію правопорушень з боку суб’єктів господарювання, адже протягом 

останніх років діє мораторій на проведення перевірок суб’єктів підприємни-

цької діяльності, який, фактично, забороняє багатьом правоохоронним, конт-

ролюючим органам перевіряти законність діяльності суб’єктів господарю-

вання, що в свою чергу, в окремих випадках, призводить до збільшення фак-

тів правопорушень в даній сфері.  

Також перспективи та межі публічного партнерства у сфері запобігання і 

протидії злочинності закладено у Законі України «Про Національну полі-
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цію». У ньому зазначається, що  взаємодія з громадкістю здійснюється на за-

садах партнерства та розглядається як один із базових принципів діяльності 

поліції.  

Очевидно, що вказаний нормативно-правовий акт є сучасним законодав-

чим підгрунтям для визначеннтя соціально-обслуговуючої, "сервісної" функ-

ції поліції, цей вияв у майбутньому повинен посприяти активізації громадсь-

кості у сфері запобігання злочинності. 

__________________________ 

1. Про Національну поліцію : Закон України від 2 липня 2015 р. № 58-VIII // Відомо-

сті Верховної Ради України. 2015. № 40-41. Ст. 379.   

2. Протидія злочинності: теорія та практика: матеріали VII Всеукраїнської П 78 нау-

ково-практичної конференції (19 жовтня 2016 року). К.: Національна ака- демія прокура-

тури України, 2016. 634 с. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ  

ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПОРЯДКУ  
 

Належне виконання органами Національної поліції своїх функціональ-

них обов’язків - є гарантією захисту прав та законних інтересів громадян 

України. Від ефективної діяльності правоохоронних органів, залежить соціа-

льна стабільність державі. 

Тому забезпечення прав та свобод людини, насамперед залежить від не-

ухильного дотримання та виконання законів. 

Забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод люди-

ни, а також інтересів суспільства і держави відноситься до одних із завдань 

Національної поліції України. Для вдосконалення діяльності органів Націо-

нальної поліції щодо забезпечення публічного порядку та безпеки в Україні, 

на нашу думку, необхідно проаналізувати досвід зарубіжних держав. 

В США існує чотири основних компоненти, що допомагають швидко та 

ефективно вирішити конфліктні ситуації під час забезпечення публічного по-
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рядку та безпеки. До них відносяться : 1) своєчасна та точна інформація; 2) 

швидке розгортання ресурсів; 3) ефективна тактика; 4) постійне вдоскона-

лення та забезпечення необхідною амуніцією [2].  

У зв’язку з цим вважаємо, що на сьогодні існує низка пропозицій щодо 

удосконалення системи оцінки діяльності поліції під час забезпечення публі-

чного порядку та безпеки в Україні, у порівнянні з США. Таких, як приді-

лення більшої уваги для підготовки у таких галузях: вогнева підготовка, спе-

ціальна фізична підготовка, досконале знання законів та нормативно-

правових актів. 

На відміну від США, в Канаді поліцейські шляхом створення певних 

моделей ситуацій – відпрацьовують реагування на надзвичайні ситуації під 

час забезпечення публічного порядку та безпеки. Тим самим підвищуючи 

свою професійну кваліфікацію та готовність до певних ситуацій. Це дає змо-

гу в короткий час та за мінімальних збитків ліквідувати конфліктні ситуації 

та забезпечити порядок та безпеку [3]. 

Прагнення України стати повноправним членом ЄС, вимагає від правоо-

хоронних органів в першу чергу захищати права і свободи громадян. Обме-

ження яких передбачається у встановленому законом порядку. 

Так, наприклад згідно ЗУ «Про Національну поліцію» поліція може за-

стосовувати поліцейський захід.  

Відповідно до статті 29 Закону України «Про Національну поліцію», по-

ліцейський захід - це дія або комплекс дій превентивного або примусового 

характеру, що обмежує певні права і свободи людини та застосовується полі-

цейськими відповідно до закону про забезпечення використання покладених 

на поліцію повноважень [4]. Поліцейський захід застосовується виключно 

для виконання повноважень поліції. Обраний поліцейський захід має бути 

законним, необхідним, пропорційним та ефективним. Такі заходи застосову-

ються в тому числі при забезпеченні публічного порядку та безпеки.  

З метою більш ефективного забезпечення охорони прав і свобод людей 

під час виконання покладених на поліцію завдань - створено Управління за-

безпечення прав людини Національної поліції. Даний орган взяв на себе такі 

обов’язки : вивчення та аналіз проблемних питань у діяльності органів і під-

розділів поліції стосовно дотримання прав і свобод людини, підготовка інфо-

рмаційно-аналітичних матеріалів з цих питань для Голови Національної по-

ліції України, забезпечення контролю за дотриманням прав і свобод людини 

працівниками поліції при забезпеченні заходів з підтримання публічної без-

пеки та порядку, під час виявлення та розкриття злочинів, запобігання адмі-

ністративним і кримінальним правопорушенням та протидії злочинності, до-

судового розслідування кримінальних правопорушень [5]. 

Отже, ми вважаємо необхідно запозичити позитивний досвід США та 

Канади за для вдосконалення та оновлення методів забезпечення публічного 

порядку та безпеки з дотриманням стандартів забезпечення прав та свобод 

громадян. 
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ВПЛИВ ГРОМАДЯНСЬКОЇ АКТИВНОСТІ  

НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ  

 

Сьогодні ми спостерігаємо небачені раніше темпи реформування право-

охоронних органів. Швидкість, з якою створюються нові підрозділи не до-

зволяє вчасно корегувати чинне законодавство. Проте, аналіз як суспільної 

думки так і офіційних даних не дозволяють стверджувати про значні успіхи в 

царині охорони правопорядку. 

Дослідження міжнародного досвіду протидії правопорушенням показує, 

що ефективність такої діяльності залежить як від правоохоронних органів так 

і від самого суспільства. При цьому, доля суспільного впливу більша, ніж ді-

яльність державних структур.  

На підтвердження висловленого тезису вказує співвідношення кількості 

поліцейських в державі та рівня злочинності. Зокрема, лідером по кількості 

поліцейських є Росія, у якій 564,6 поліцейських на 100 тис. населення, при 

цьому Росія й у лідерах по кількості убивств на 100 тис. населення – 9,7, бі-

льше тільки у Мексиці – 27. Україна ж, з 384,4 поліцейськими на 100 тис. на-

селення має 4,3 убивства. В той же час, багато країн з подібною кількістю 

поліцейських (Болгарія – 398, Ізраїль – 372, Бельгія – 370 й інші) мають в ра-

http://zakon4.rada/gov.ua/laws/show/580-19
http://police.dn.ua/news/view/upravlinnya-zabezpechennya-prav-lyudini
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зи меншу кількість убивств. Для порівняння, у Японії на 100 тисяч населення 

вчиняється всього 2 грабежі, показник розкриття злочинів у 2-3 рази вищий, 

ніж у всіх перерахованих державах. Наприклад, відсоток розкриття убивств – 

96-97, що є найвищим у світі. Дослідники відмічають, що ефективність япон-

ської поліції пояснюється високою пильністю населення й активним співро-

бітництвом з нею [8].  

Звісно, убивства не можна порівнювати з іншими менш тяжкими злочи-

нами, проте убивства найбільш показово демонструють ефективність роботи 

правоохоронної системи, адже життя є найвищою цінністю для людини. Бі-

льше того, велика кількість злочинів з меншим ступенем тяжкості, без нале-

жної реакції можуть призвести й до вбивства. 

Наведені данні вказують на нагальну потребу концептуального перегля-

ду діяльності правоохоронних структур щодо формування у свідомості насе-

лення активної громадянської позиції підкріпленої довірою до самих правоо-

хоронців. Адже за роки незалежності зазнали змін як суспільні умови так і 

саме суспільство: його цінності, вподобання, менталітет. Вказане, нажаль, 

негативно вплинуло на мотивацію громадян надавати допомогу правоохо-

ронним органам, що позначилось й на ефективності діяльності останніх у 

сторону її зменшення.  

Назріла гостра необхідність відмови від ментального «моя хата з краю» 

й заміни на активну та пильну позицію учасника суспільного життя.  

Разом з тим, потрібно усвідомлювати, що одним лише патріотичним га-

слом чи нормативно-правовим актом ситуацію докорінно змінити не вдасть-

ся. Потрібні комплексні та багатокрокові заходи, які мають бути направлені 

на досягнення двох основних цілей: 

1) формування рівня довіри до правоохоронних органів достатнього для 

виникнення бажання з ними співпрацювати й вірити в ефективність такої 

співпраці; 

2) закласти усвідомлення взаємозалежності між допомогою у виявленні 

будь-якого порушення закону та власною безпекою. 

Одним з перших кроків для досягнення вказаних цілей може слугувати 

перехід негласного співробітництва на ринкові відносини, товаром в яких 

виступає інформація. Такий підхід вже давно успішно застосовується у бага-

тьох країнах світу. 

Більше того, навіть ті, хто переконаний у необхідності та корисності 

своєї участі у охороні публічного порядку в державі, часто не роблять цього 

гласно: інколи через ментальні особливості суспільного середовища, в якому 

перебуває особа, а інколи й через загрозу власній безпеці. Саме тому, першо-

черговим завданням правоохоронних структур є стимулювання громадян до 

негласної допомоги правоохоронним органам у підтриманні публічного по-

рядку, що з часом дозволить побороти стереотипи та виробити звичну прак-

тику участі громадян в підтриманні публічного порядку. 

Стан організації роботи щодо залучення осіб до негласного співробітни-
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цтва є вкрай незадовільним. Й ситуація не стільки в діяльності самих правоо-

хоронців, скільки в бажанні надавати інформацію громадянами. 

Так, за радянських часів співпраця з правоохоронними органами вважалась 

обов’язком, часто неоплачуваним але достатньо популярним серед населення. 

Тоді такий підхід був виправданий та ефективний. Чому ситуація не змінюється 

сьогодні? Тому, що виходячи з офіційної позиції – проблеми не існує! 

Безумовно, що вказані обставини суттєво впливають на ефективність не 

тільки негласної роботи, а й правоохоронної діяльності загалом. До питання 

причин та умов виникнення негативних явищ в негласній роботі неодноразо-

во звертались науковці, виділяючи існування трьох головних чинників, що 

впливають на її ефективність: кадровий; організаційний; правовий [4, С. 71]. 

Не заглиблюючись у організаційні аспекти додамо, що вважаємо необхідним 

виділити й четвертий – соціально-культурний, який вважаємо ключовим.  

Одним з проявів соціально-культурного чинника є мотивація осіб щодо 

активної участі у викритті протиправної діяльності та й взагалі антигромадсь-

кої поведінки. В даному контексті згадується позиція І.П. Козаченка, яка була 

висловлена ще на початку 90-х: «Ми ще не в повній мірі усвідомлюємо, що 

інформація – це «товар» за який треба платити. І платити хороші гроші» [3, 

С. 15]. Відповідні зміни в мотивації співробітництва населення з правоохорон-

ними органами відзначає В.Д. Берназ, проте, зважуючи на економічні реалії 

останній вказує на можливість лише поступового запровадження ефективної 

системи купівлі інформації [1, С. 7-14]. У той же час в умовах недостатності 

матеріальних та фінансових ресурсів зазначений напрям діяльності, як прави-

ло, забезпечується за залишковим принципом [9, С. 258-263]. Сьогодні опера-

тивним працівникам місяцями не виділяються кошти на оперативні потреби. 

Стало очевидним, що на пострадянському просторі, на відміну від країн 

зі стійкою ринковою економікою, у стратегії протидії злочинності недостат-

ньо враховується потенціал такого високоефективного фактору, як матеріа-

льна зацікавленість громадян у досягненні соціально значимих результатів.  

Зокрема, необхідно суттєво переглянути питання фінансового забезпе-

чення роботи негласних працівників, як одного з чинників, що визначає відс-

тавання оперативної роботи від сучасних стандартів [5, С. 4]. Як зазначає 

О.Ф. Долженков: “... навряд чи можна зараз зацікавити серйозного кандидата 

в негласні співробітники тими матеріальними благами, що можуть запропо-

нувати йому оперативні апарати МВС”. Для порівняння: у всіх цивілізованих 

країнах заходу оперативна розробка не може бути розпочата без належного її 

ресурсного стимулювання [6, С. 13-14], а безпосередньо ФБР кожного року 

витрачає більше 80 млн. доларів на оплату вуличної агентури [7, С. 38].  

У багатьох країнах закономірна ситуація, коли інформатор сам називає 

ціну за надані відомості і оперативний апарат, «купуючи» інформацію, зна-

ходить такі можливості. Більш того, якщо джерело інформації погоджується 

виступити в суді як свідок обвинувачення, така особа отримує до 30% від су-

ми вилученого. 
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Якщо ми хочемо домогтися прояву активності населення в боротьбі зі 

злочинністю, поряд з ідеологічною роботою, доцільно в повній мірі реалізу-

вати принцип «Хочеш щось мати – плати». Держава зобов'язана матеріально 

заохочувати ініціативу громадян.  

Заслуговує на увагу питання матеріального заохочення негласних спів-

робітників, якщо їх зусиллями розкриваються корисливі злочини і вдається 

відшкодувати значні матеріальні збитки. На обговорення громадськості ба-

жано винести питання про створення фонду матеріального заохочення осіб, 

які ефективно сприяють публічному порядку та протидії злочинності. Основ-

ну масу надходжень до цього фонду повинні складати відрахування відшко-

дованої шкоди потерпілим, якщо злочину сприяла їх недбалість в охороні 

своїх прав та інтересів. Наприклад, не можна залишати без реагування відомі 

факти, коли власник дорогого автомобілю не обладнує його засобами попе-

редження угону, або ж залишає відчиненим і без нагляду. Держава змушена 

витрачати кошти, а правоохоронні органи сили і час на ліквідацію наслідків 

подібної безпечності. В ідеалі, фонд може бути індикатором оцінки населен-

ням ефективності роботи правоохоронних органів [2, С. 169]. 

Враховуючи значні інформаційні можливості негласного співробітницт-

ва ми цілком приєднуємося до пропозицій науковців щодо найбільш швидко-

го переосмислення традиційних поглядів на роль активної громадянської по-

зиції будь-якого громадянина як дієвого та результативного інструмента в 

руках правоохоронця для отримання інформації з метоюзабезпечення публі-

чного порядку. 
_________________________ 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ  

«ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ» ТА ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПОРЯДКУ  

ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ  

ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ 

 

Права та свободи людини, згідно законодавчої нормативної бази Украї-

ни та міжнародного аспекту, розглядаються як головний та найважливіший 

аспект існування суспільства. Вони є фундаментальними інтегральними мо-

жливостями людини, які не можливо піддати підриву або приниженню, як з 

боку інших осіб, так і зі сторони другорядних чинників. Прописані ці базові, 

невідчужувані комплекси дій в правових документах нашої країни та міжна-

родних актах, ратифікованих Україною, а саме внутрішні (Конституція Укра-

їни, Закони, підзаконні акти, Кодекси України: Кримінальний процесуальний 

кодекс України (далі - КПК України), Кримінальний кодекс України (далі – 

КК України) ) та зовнішні (Конвенція про захист прав людини і основополо-

жних свобод з прав людини, Конвенція ООН про права дитини і т.д.). 

Питання захисту таких прав і свобод людини та громадянина поклада-

ється повністю на фундаментальну основу держави, таким чином закріплен-

ня та підтримання їх гарантується діяльністю органів влади, які розділяються 

на 3 гілки влади: законодавчу, виконавчу та судову. Вони мають повне своє 

відображення, тобто відтворення права у законодавчому явищі. Підтримання 

належного і законного дотримання прав та свобод забезпечується конститу-

ційним проявом в нашому суспільстві. Принагідно зазначити, що такий про-

яв було відтворено у ст. 21 Конституції України, яка наголошує наступне : « 

усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є 

невідчужуваними та непорушними» [1]. Основоположне твердження чітко  

викриває основні права людини, які  виникають від самого народження та не 

підлягають будь-якому впливу. Таким чином, базовий нормативний акт свід-

чить про абсолютність та суб’єктивність додержання правових можливостей 

осіб. 

Країна внутрішньо віддзеркалила положення щодо гарантування забез-
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печення спокою соціуму через реалізацію такого процесуального явищу, як 

запобіжний захід, який  широко знайшов своє відображення  у законодавстві 

України під спеціально виділеною ланкою, а саме глава 18 Кримінального 

процесуального кодексу України [2, ст.176-206].  

Слід зазначити, що на сучасному етапі в науці кримінального процесу 

розглядом даного питання займаються багато вчених, однак юридичною нау-

кою  так і не визначено єдиного підходу до поняття про запобіжний захід. 

Так, І. В. Грицюк досліджуючи тлумачення поняття «запобіжні заходи» за-

значає, що з моменту прийняття нового КПК України жодного разу не було 

внесено змін, щодо розкриття  вказаного поняття, який може відкрити сут-

ність цього процесуального факту. Однак науковцем викладено сутність по-

няття на підставі законодавчого значення з урахуванням аналізу КПК Украї-

ни. Так, на думку автора, запобіжні заходи – це частина заходів процесуаль-

ного примусу, спрямованих на забезпечення належної поведінки осіб шляхом 

певного обмеження їхніх особистих прав. Це заходи процесуального примусу 

попереджувального характеру, пов’язані з позбавленням або обмеженням 

свобод підозрюваного та обвинуваченого, які за наявності підстав та в поряд-

ку, встановленому законом, застосовуються під час кримінального прова-

дження слідчим суддею, судом з метою забезпечення їх належної процесуа-

льної поведінки». [3, стр.1].  

На нашу думку, наведене поняття є всебічним та відображає його сут-

ність як процесуального обмеження прав людини у контексті примусовості, 

як таке, що застосовує суд/слідчий суддя  задля конкретної мети, а саме при-

пинення та запобігання вчинення у подальшому кримінальних правопору-

шень, а також  виховання поведінки особи, яка буде прийнятна у соціумі. 

Так, виходячи зі змісту ст. 177 КПК України, якою закріплено основні 

положення щодо застосування до підозрюваного/обвинуваченого запобіжних 

заходів встановлено, що їх метою є загальнообов’язковість виконання всіх 

процесуальних обов'язків, покладених на підозрюваного/обвинуваченого су-

дом. Згідно з КПК України підставами для застосування запобіжного заходу є: 

1) обгрунтовність; 

2) чітка підозра або ж факт вчинення особою кримінального правопо-

рушення; 

3) наявність ризиків; 

4) повторність вчинення кримінального правопорушення. 

Таким чином, новий Кримінальний процесуальний кодекс України за-

значив підстави застосування такого процесуального явища, як запобіжний 

захід, з метою  запобігання виникнення можливих факторів, а саме: 

1) переховування  від органів досудового розслідування та/або суду; 

2) знищення, приховування або спотворення будь-якої із речей чи доку-

ментів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального 

правопорушення; 

3) незаконного впливу  на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, об-



Метеріали Міжнародної науково-практичної конференції (ДДУВС, 25.10.2019) 

54  

винуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 

4) перешкоджання  кримінальному провадженню іншим чином; 

5) вчинення  іншого  кримінального  правопорушення чи продовження  

кримінального  правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. [2, 

ст.177]. 

Слід зазначити, що. Фоміна Т. Г схиляється до висновку, про те що, 

«процесуальний порядок «застосування» запобіжних заходів включає в себе 

прийняття рішення про обрання, продовження строку запобіжного заходу, 

його зміну, скасування або припинення дії». 

Проаналізувавши підходи до процесуального порядку застосування за-

побіжних заходів, Фоміна Т. Г. пропонує  розглядати «процес застосування 

норм права за своїм характером - активною діяльністю компетентних орга-

нів, що має початковий момент і момент закінчення. Правозастосовний про-

цес будь-якої норми проходить кілька етапів. У зв’язку з цим практика засто-

сування запобіжних заходів вимагає чіткого вирішення теоретичних питань 

щодо змісту процедури застосування запобіжних заходів із визначенням його 

початкового та кінцевого моменту. Проведений аналіз дає можливість визна-

чити, що запобіжний захід застосовується з моменту прийняття судового рі-

шення про його обрання з можливістю продовження строку чи зміни запобі-

жного заходу до вирішення питання про його скасування чи припинення дії»  

[4, с. 209-210]. 

Вищенаведене дає підстави зробити висновки, що не менш головною 

умовою застосування запобіжного заходу є врахування обставин, які оцінює 

суддя при вирішенні даного питання, роз’яснення яких міститься у ст. 178 

КПК України [2, с.178]. Кожна обставина має свою сферу оглядовості по від-

ношенню до стану обвинуваченого, а саме як майнова шкода так і індивідуа-

льна. 

Отже, з вищенаведеного слід зауважити, що поняття сутності запобіж-

ного заходу» ще має пройти декілька етапів системного аналізу та вдоскона-

лення. Дана проблематика потребує більш детального розгляду щодо проце-

дури застосування вказаного інституту. 
________________________ 
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ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІВ  

ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНО ПРАВОВОЇ  

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ПУБЛІЧНОМУ ПРАВІ 

 

Актуальність проголошення Україною курсу на європейську інтеграцію, 

сучасні глобалізаційні процеси та форматування в цьому контексті внутріш-

ньої і зовнішньої політики зумовлюють переосмислення суті та значення ба-

гатьох правових понять.  

Суб’єктами публічної міжнародно-правової відповідальності визнають 

держави, міжнародні організації та за певних обставин – фізичних осіб. Щодо 

приватної міжнародно-правової відповідальності, то слід виділити, як 

суб’єктів правовідносин, держави, міжнародні організації, фізичних і юриди-

чних осіб, якщо вони є контрагентами у договірних відносинах. Вбачається, 

що як у приватноправових, так і у публічно-правових відносинах даного виду 

особливе значення посідає держава. 

Сучасний глобалізований світ вимагає тісного взаємозв’язку між держа-

вами, за таких обставин право відіграє важливу роль у динамічному процесі 

світового розвитку та протистояння світовим загрозам. Його дієвість, серед 

іншого, залежить від ефективності юридичних засобів забезпечення дотри-

мання основних принципів і норм права. 

Юридична відповідальність є складним загально-соціальним явищем. У 

цьому контексті міжнародно-правова відповідальність держави визначається 

її належністю до міжнародного співтовариства, адже як член міжнародного 

співтовариства держава повинна нести відповідальність за свої діяння . Зок-

рема, у доктрині міжнародного права неодноразово висловлювалися думки 

про те, що відповідальність у міжнародному праві має таке ж джерело похо-

дження, що й інші види соціальної відповідальності, а саме – моральний 

обов’язок перед суспільством. 

Характерним для сучасної системи публічно-правових та приватнопра-

вових відносин є усвідомлення того, що загальносвітові інтереси мають пріо-

ритетне значення для забезпечення належного існування кожної держави. На 

цьому і ґрунтується сучасна міжнародно-правова відповідальність, зокрема 

як відповідальність держави перед світовою спільнотою в цілому. Більш то-
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го, міжнародно-правова відповідальність держав розвивалась одночасно з 

розвитком права. 

Держава – єдиний соціальний організм, всі функції якого, здійснюються 

через систему державних органів. Діяльність держави на міжнародному рівні 

може виявитися лише через дію її органів, що реалізують суверенну волю 

держави. 

В українській науці міжнародного права велика увага приділяється про-

блемі основ міжнародної відповідальності, тобто умов її виникнення. Маєть-

ся на увазі визначення того, на підставі яких даних і за яких обставин можна 

установити відносно якої-небудь держави наявність міжнародно-

протиправного діяння як джерела міжнародної відповідальності. 

Виділяють такі підстави міжнародної відповідальності: нормативні (пра-

вові), юридико-фактичні та процесуальні. 

Під нормативною підставою відповідальності розуміють договір, закон 

чи інше джерело права, у силу чи на підставі якого суб'єкт може бути притя-

гнутий до відповідальності. Нормативною підставою міжнародної відповіда-

льності є міжнародно-правові акти, що встановлюють міжнародні зобов'я-

зання, порушення яких може бути кваліфіковане як міжнародне правопору-

шення. До них ми зараховуємо  міжнародний договір і міжнародний звичай, 

рішення міжнародних судів, рішення міжнародних (міжурядових) організа-

цій, що за статутом цих організацій обов'язкові для держав-членів, а також 

односторонні міжнародно-правові акти держав[]. Останні встановлюють обо-

в'язкові правила поведінки для даної держави у формі декларацій, заяв, нот, 

виступів посадових осіб тощо. 

Також треба розрізняти нормативні підстави міжнародної відповідаль-

ності і норми, на підставі яких поводження держави може бути кваліфіковане 

як міжнародне правопорушення. 

Нормативною підставою міжнародної відповідальності можуть бути 

тільки міжнародно-правові акти. У ст. 4 проекту статей про відповідальність 

сказано: "Діяння держави може бути кваліфіковано міжнародно-

протиправним лише на підставі міжнародного права. На таку кваліфікацію не 

може впливати кваліфікація цього ж діяння відповідно до внутрішньодержа-

вного права як правомірного". 

Нормативна підстава припускає можливість настання відповідальності, 

але його недостатньо для виникнення конкретних відносин юридичної відпо-

відальності. Для реалізації відповідальності необхідна наявність спеціальних 

юридико-фактичних обставин чи так званих юридичних фактів, що поро-

джують правоохоронні відносини. 

Якщо підставою міжнародно-правової відповідальності держави є склад 

правопорушення як сукупність об'єктивних і суб'єктивних ознак, то, як пра-

вило, для того, щоб потерпілі чи уповноважені міжнародні органи могли по-

чати процес притягнення до відповідальності, досить об'єктивного факту по-

рушення міжнародного зобов'язання державою, що в 
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Виражається в міжнародно-протиправному діянні її органів чи посадо-

вих осіб. 

Процесуальні підстави - це наявність процедури розгляду справ про пра-

вопорушення і притягнення до міжнародно-правової відповідальності. В од-

них випадках ця процедура детально зафіксована у міжнародно-правових ак-

тах, в інших - її вибір залишено на розгляд органів, які застосовують заходи 

відповідальності[]. 

Відповідальність держави-правопорушниці існує в конкретних її видах і 

формах. У міжнародному праві залежно від характеру покладених на держа-

ву заходів, виділяють такі види відповідальності: матеріальна і нематеріальна 

(моральна чи політична). 

Проблеми міжнародно-правової відповідальності специфічні, багатог-

ранні і досить складні. Розвиток і кодифікування норм і принципів відповіда-

льності в міжнародному праві вимагають аналізу і узгодженості багатьох пи-

тань, кожне з яких має бути розглянуте і враховане з тим, щоб правильно ві-

дбити ті зміни, які сталися до теперішнього часу в області МП 

У завдання міжнародного права входить не лише встановлення правил 

поведінки держав в тій або іншій області їх міжнародної діяльності, але і ви-

роблення норм і принципів, що гарантують дотримання цих правил. 

Міжнародно-правова відповідальність держав – один з основоположних 

і найстаріших інститутів міжнародного права. Одним із керівних у сучасному 

міжнародному праві є принцип суверенної рівності. Дотримуючись цього 

принципу, держави беруть участь у взаємних відносинах та в багатосторон-

ньому міжнародному спілкуванні, володіючи суверенітетом як політико-

правовою властивістю, що виражає верховенство кожної з них усередині кра-

їни та незалежність у зовнішніх справах. Водночас зазначений принцип не є 

ознакою відсутності взаємодії та взаємозалежності держав, оскільки жодна 

держава не може існувати й розвиватись в ізоляції від усього світового спів-

товариства. Згаданий принцип дає змогу державі здійснювати будь-які дії, 

що не суперечать встановленим принципам і нормам міжнародного права. 

Якщо ж держава не виконує або порушує свої зобов’язання, що постають із 

норм міжнародного права, цілком закономірно постає питання про її відпові-

дальність перед окремими державами чи світовим співтовариством у цілому. 

Принцип суверенної рівності дає змогу виділяти держави в основну групу 

суб’єктів міжнародного права, а отже, і міжнародної відповідальності. 

Підставою для виникнення відповідальності буде офіційне оприлюднен-

ня такого акта парламенту (що в більшості випадків також є моментом, з яко-

го нормативний акт набуває чинності). Неприйняття парламентом держави 

законодавчого акта, необхідного для виконання її міжнародного зо-

бов’язання, може викликати відповідальність цієї держави лише в тому разі, 

якщо це заподіяло моральний або матеріальний збиток. Однак бувають ситу-

ації, коли держава може нести відповідальність за бездіяльність як таку (без 

настання негативних наслідків), зокрема, коли предмет міжнародного дого-
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вору полягав саме в прийнятті відповідних законодавчих актів. 

Підстави для відповідальності поділяються на юридичні (нормативноп-

равові) та фактичні. Юридичні підстави  – це сукупність юридично 

обов’язкових міжнародно-правових актів, на підставі яких певна поведінка 

(дія чи бездіяльність) кваліфікується як міжнародне правопорушення. Юри-

дичні підстави відповідальності можуть міститись у будь-яких джерелах мі-

жнародного права та інших актах, які фіксують обов’язкові для держави пра-

вила поведінки. Ними є правомірні, юридично чинні договори, звичаї, право-

судні рішення міжнародних судів та арбітражів (проте консультативні висно-

вки до переліку не входять); обов’язкові акти міжнародних органів та органі-

зацій (наприклад, Ради Безпеки ООН), конференцій і нарад; окремі односто-

ронні акти держав міжнародно-правового характеру, через які вони переби-

рають на себе міжнародні зобов’язання та які визнаються іншими державами 

(наприклад, встановлення певної ширини територіальних вод). Фактичні під-

стави міжнародно-правової відповідальності – це те, за що настає відповіда-

льність. Тобто це певний юридичний факт, а саме міжнародне правопору-

шення. 

Підсумовуючи зазначене, можна зробити висновок, що сучасна система 

міжнародно-правових примусових заходів (санкцій і контрзаходів) являє со-

бою комплекс різноманітних елементів, здійснюваних державами як індиві-

дуально, так і в межах відповідних міжнародних організацій. Ця система ві-

діграє унікальну роль у механізмі міжнародно-правового регулювання, а в 

соціальному плані виконує функцію всебічного захисту безпеки міжнародно-

го співтовариства та має на меті можливість гнучкого вибору адекватних і 

діючих засобів реагування на будь-яке міжнародно-протиправне діяння. Сис-

тема міжнародно-правових примусових заходів є, безперечно, основним за-

собом реалізації міжнародно-правової відповідальності. 
_____________________ 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОЇ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ,  

СКОЄНИМ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Інформація в цілому та знання окремо є визначальними факторами, що 

впливають на розвиток техніки та технологічних ресурсів людства. Можна 

навіть зазначити, що вони встановлюють межі технологій, а також можливо-

стей розвитку природи та подальшого розвитку суспільства. Застосування 

сучасних технологій на базі персональних комп'ютерів, інформаційно-

обчислювальних мереж та комп'ютеризованих мереж надало кожній людині 

можливості доступу до даних, що зберігаються у відповідних базах даних, 

встановлюючи зв’язки незалежно від часу та адміністративних й державних 

кордонів абонента. Поруч із перевагами, комп'ютеризація має і деякі негати-

вні наслідки.  

Багато науковців розділяють комп’ютерні загрози на два типи:   

1. Злочини, які були вчинені за допомогою комп'ютерів - це знищення 

або зміна даних, програмного та апаратного забезпечення - розкрадання вхі-

дних / вихідних даних, програмного та апаратного забезпечення - економічну 

інформацію про шпигунство та розголошення, яка є державною. 

2. Юридичні дії, котрі реалізовані за допомогою користування комп'ю-

терів як інструменту досягнення злочинної мети:  

- комп’ютерний саботаж; вимагання та шантаж;  шахрайство на гроші;  

шахрайські споживачі, інвестори чи користувачі;   інші злочини. 

До категорії "правопорушень " входить несанкціоноване використання 

комп'ютера для спеціальних цілей. На нашу думку, комп’ютерні злочини за-

значають небезпечну діяльність чи бездіяльність, які реалізуються за допомо-

гою сучасних інформаційних технологій та засобів обчислювальної техніки 

для заподіяння збитків майновим або соціальним інтересам держави, підпри-

ємств, відомств, організацій, кооперативів, цивільних формувань та людей, а 

також особисті права. [2, 19] 

Поширювання загальних комп'ютерних знань, постійне вдосконалення 

технічних характеристик та супутнє падіння цін на обладнання, застосування 

комп'ютерів у всіх професіях, розвиток технологічних мов високого рівня, які 
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легко може опанувати будь-яка зацікавлена особа, і, як наслідок, постійне 

зростання користувачів спричиняло збільшення кількості злочинів, 

пов’язаних із застосуванням комп'ютерної техніки. Тобто зростання криміна-

льних справ, пов'язаних з комп'ютерними злочинами, спостерігається прак-

тично у всіх країнах з розвиненою галуззю.  

На думку американських експертів, поточний економічний збиток, запо-

діяний комп’ютерними злочинами, стоїть зараз на одному рівні з перевагами, 

отриманими від заподіяння комп'ютерів у практику, а соціальні та моральні 

втрати взагалі не підлягають оцінці.   

Така оцінка здебільшого підвищена, але по фактам можна навести дос-

татньо підстав наприклад на тому, що лише в США економічні збитки, за-

вдані комп’ютерними злочинами у 90-роках, наближалися до 100 мільярдів 

доларів США. Також слід мати на увазі, що цей вид злочинів має високу за-

тримку: лише 10–15% комп'ютерних правопорушень можуть бути виявлені, 

оскільки організації, які постраждали від таких злочинів, дають інформацію, 

оскільки це може пошкодити їх авторитет або спричинити повторні злочини. 

[1, 101]  

Враховуючи приховані правопорушення, загальні матеріальні збитки, 

які щорічно наносяться економічними комп’ютерними злочинами, на думку 

німецьких експертів збільшуються. Тенденція до збільшення кількості подіб-

них злочинів залишається і надалі, особливо через появи комп’ютерних ме-

реж. Кількість цих злочинів щороку збільшується на 30-40%.  

З часом багато країн світу поступово затверджували законодавчі акти 

щодо злочинів цієї категорії.  

Згідно з кримінальним законодавством Італії комп'ютерний злочин - це 

правопорушення, скоєне за допомогою комп’ютерних технологій, від персо-

нального до переносних телефонних пристроїв, створених на основі мікрос-

хем.  Закони Італії забезпечують урядові організації, фірми, військові цілі, 

банки, компанії захист від несанкціонованого доступу до комп'ютерних ме-

реж, незаконного використання захищених банківських даних, порушення 

закону копіювання топографій фішок, які злочинці використовують для 

отримання кодів кредитних та телефонних карток, банківської діяльності ра-

хунки тощо. В Італії щорічні збитки від комп’ютерних злочинів становлять 

сто мільйонів доларів. Комп'ютерні злочинці характеризуються використан-

ням програмного забезпечення, яке може автоматично приймати всі алфавіт-

ні та фігурні поєднання на основі генератора випадків.  

У Франції є повний юридичний арсенал для боротьби з такою категорі-

єю злочинів. У 1994 році вони створили бригаду поліції, яка має досвід розк-

риття та розслідування комп'ютерних злочинів у тісній співпраці зі службами 

безпеки та громадськими організаціями.  

Сектор комп'ютерної злочинності (CCS) Федеральної поліції Австралії 

(AFP) виконує дві функції:  

1) збір розвідувальних даних (оперативних та розшукових) даних про 
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спеціальні комп’ютерні злочини та їх розслідування 

2) надання іншим підрозділам технічної підтримки щодо обстеження 

комп'ютерів, пов'язаних із злочинами що сприяли їх вчиненню. 

Злочини, пов'язані з комп’ютерами, - це порушення, в яких комп'ютер 

виконує роль предмета чи інструменту злочину. Слід зазначити, що прий-

мання грошей з банку за допомогою комп’ютера як інструменту злочину мо-

же слугувати прикладом такого типу.  

Оскільки технологія використовується для вчинення більш складних 

злочинів, правоохоронці та особи, які перебувають у правовій системі, все 

частіше використовують технічні засоби боротьби зі злочинністю. Щоб за-

безпечити громадський порядок і захистити людське життя, важливо, щоб 

галузь кримінальної юстиції використовувала передове програмне забезпе-

чення, системи відстеження тощо.  

Сьогодні правоохоронні органи можуть використовувати технологію 

для виявлення та документування злочинної діяльності, що відбувається в 

даний момент. Ці технології дозволяють правоохоронцям бути більш ініціа-

тивними. Деякі технології виявлення, моніторингу та позиціонування, що 

сприяють правоохоронним органам, включають: безпілотні летальні апарати,  

технологію зйомки, сканування номерних знаків, тощо. 

Коли поліції потрібен аерофоторозгляд місця події, безпілотники мо-

жуть допомогти правоохоронцям безпечно спостерігати територію. Глобаль-

ні системи позиціонування (GPS): GPS не тільки допомагає поліцейським по-

трапляти на місця злочину але й знаходити злочинців. Це також допомагає 

підрозділам краще керувати поліцейськими силами, оскільки карти розпо-

всюдження поліцейських можуть забезпечити охоплення більшої кількості 

територій. Інтеграція GPS з іншими поліцейськими системами допомагає 

зробити дані більш надійними, оскільки служби локації безперешкодно 

включаються у звітування.   

Технологія зйомки: ця технологія виявляє стрілянину та дає поліцейсь-

ким миттєвий доступ до зйомки карт локації, а також інформації про кіль-

кість стрільців і скільки пострілів було зроблено. Сканування номерних зна-

ків: ця технологія дозволяє поліцейським миттєво побачити, чи автомобіль 

був викрадений, або за наявності ордера на арешт водія.  
________________________ 

1.   Вертузаєв М., Попов А. Запобігання комп’ютерним злочинам та їх розслідування 

// Право України. 1998. № 1. с.101-103. 

2.   Голубєв В.О. Комп’ютерні злочини в банківській діяльності. Запоріжжя: ВЦ 

“Павел”, 1997. 118 с. 

3.   Біленчук П.Д., Романюк Б.В., Цимбалюк В.С. та ін. Комп’ютерна злочинність. 

Навчальний посібник. Київ: Атіка, 2002. 240с. 

4.   Голубєв В.О., Гавловський В.Д., Цимбалюк В.С. Проблеми боротьби зі злочина-

ми у сфері використання комп’ютерних технологій: Навчальний посібник. / За заг. ред. 

д.ю.н., професора Р.А.Калюжного. Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ”, 2002. 292с. 

 



Метеріали Міжнародної науково-практичної конференції (ДДУВС, 25.10.2019) 

62  

 

Волков Юрій Михайлович, 
викладач кафедри  

тактико-спеціальної підготовки  

Дніпропетровського державного  

університету внутрішніх справ. 

Хованова Діана Олексіївна, 

курсант 3-го курсу факультету  

економіко-правової безпеки 

Дніпропетровського державного  

університету внутрішніх справ. 

 

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ ПРАВОПОРУШЕННЯМ  

У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ ТА БЕЗПЕКИ 

 

Вивчення, адаптація та запровадження в Україні кращих іноземних 

практик, покликаних підвищити рівень забезпечення публічного порядку та 

безпеки, завжди мало не лише суто практичне значення, а й виступало невід'-

ємною складовою розвитку вітчизняної науки у галузі національної безпеки. 

За думкою французьких юристів, термін «безпека» належить до «неви-

значених правових понять» і в принципі не повинен законодавчо визначати-

ся, залишаючи, таким чином, простір для безпосередніх виконавців, які й по-

кликані на практиці забезпечувати громадську безпеку. Відомий французь-

кий юрист Ж. Ведель визначив безпеку як «діяльність, що спрямована на по-

передження небезпеки, яка загрожує колективу (приватним особам), почи-

наючи від попередження заколотів проти безпеки держави і закінчуючи за-

побіганням нещасних випадків»[1]. 

На практиці більшість функцій у сфері забезпечення публічної безпеки і 

правопорядку у Французькій республіці виконує жандармерія. Адміністрати-

вна поліція займається попередженням правопорушень і виконує інші профі-

лактичні заходи. Повноваження французької поліції визначені законом «Про 

посилення безпеки і захисту свободи особи» від 1981 року, який досить до-

кладно регламентує її діяльність щодо боротьби зі злочинністю та охорони 

публічного порядку. Особливе місце у законі відведено судовій поліції, яка 

наділена повноваженнями констатувати порушення будь-яких встановлених 

законом норм життєдіяльності, збирати докази та передавати правопорушни-

ків судовій владі[2]. 

У Великій Британії особливості практики забезпечення громадської без-

пеки нормуються Законом Сполученого Королівства «Про поліцію» від 1996 

року, відповідно до якого найголовнішим завданням цього органу є охорона 

громадського порядку і цим має опікуватися кожен поліцейський незалежно 

від звання і посади. Водночас, робота британської поліції з охорони публіч-

ного порядку та безпеки не відноситься до адміністративної діяльності, оскі-
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льки здійснюється всіма підрозділами та службами поліції [3]. Специфічною 

рисою діяльності поліції Великої Британії із забезпечення громадської безпе-

ки є те, що взаємодія між різними її силами (службами, відділами) не має чіт-

кої регламентації і відбувається на договірній основі між старшими офіцера-

ми[4]. 

У Португальській Республіці з метою охорони громадської безпеки 

утворено поліцію публічної безпеки, яка функціонує відповідно до закону 

«Про організацію поліції публічної безпеки» від 2007 року. Її місія полягає у 

забезпеченні демократичної законності, внутрішньої безпеки та прав грома-

дян відповідно до Конституції і законів. Поліція підзвітна перед членом Уря-

ду, який відповідає за внутрішню політику і адміністрування, а її організа-

ційна структура є єдиною для усієї території держави. Згідно з законом пор-

тугальська поліція публічної безпеки має виконувати такі завдання:  

- гарантувати умови безпеки, які дають можливість для реалізації прав і 

свобод, поваги до гарантій для громадян, а також можливість повноцінного 

функціонування демократичних інститутів відповідно до засад легальності та 

діяльності правової держави;  

- гарантувати публічний спокій і порядок, безпеку і захист осіб та майна; 

- забезпечувати загальне запобігання злочинності у взаємодії з іншими 

силами і службами безпеки [5]. 

Беручи до уваги нинішню ситуацію із станом законності і правопорядку 

в Україні, невщухаючу гібридну агресію з боку Російської Федерації, необ-

хідність підтримання на належному рівні громадської безпеки в нашій дер-

жаві виступає одним із пріоритетів забезпечення національної безпеки в ці-

лому, безпосередньо впливаючи на процеси у соціально-економічній, полі-

тичній, морально-психологічній та інших сферах життєдіяльності українсь-

кого суспільства. Проголошений Україною євроінтеграційний шлях державо-

творення вимагає від нас якнайскорішої адаптації й впровадження найкра-

щих загальновизнаних демократичних інструментаріїв публічного управлін-

ня в усіх сферах суспільного життя[5]. 

Запровадження в Україні європейських підходів щодо забезпечення 

громадської безпеки потребуватиме докорінної зміни самої сутності нашої 

державної політики у цій сфері. Наріжним каменем діяльності українського 

уряду повинно стати забезпечення належного захисту громадян і суспільства 

в цілому від загроз їхньому благополуччю та процвітанню, створення належ-

них умов задля нормальної життєдіяльності та впевненості у завтрашньому 

дні. Заходи із забезпечення громадської безпеки повинні мати, насамперед, 

упереджуючий характер з метою недопущення протиправних дій, соціальних 

збурень та катастроф природного і техногенного характеру. 
_______________________ 

1.Административное право Франции / Ж. Ведель; подред. М.А.Крутоголов; пер. Л. 

М. Энтин. Москва: Прогресс, 1973. 512 c. 

2. Закон Франції «Про посилення безпеки і захисту свободи особи» від 1981 року. 

3. The Police Act 1996 (equipment) regulations 2011 and the Police Act 1996 (services) 
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regulations 2011: impact assessment. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.gov.uk/government/publications/the-police-act-1996-equipment-regulations-2011-

and-the-police-act-1996-services-regulations-2011-impact-assessment 

4. Закон Сполученого Королівства «Про поліцію» від 1996 року. [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу: http://pravo.org.ua/files/Criminal%20justice/UK.pdf 

5. Закон Португальської республіки «Про організацію поліції публічної безпеки» від 

2007 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://pravo.org.ua/files/Criminal%20justice/port_09.pdf 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ ПРАЦІВНИКА  
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ПРАВОПОРУШНИКА ЗА ДОПОМОГОЮ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ 

 

Сучасний стан захисту прав, свобод і законних інтересів громадян від 

протиправних посягань характеризується як незадовільний. Питання самоза-

хисту громадян від протиправних посягань потребують поглибленого ви-

вчення, особливо в частині характеристики умов правомірності застосування 

вогнепальної зброї при затриманні правопорушника. Застосування вогнепа-

льної зброї працівниками правоохоронних органів свідчить про недостатній 

рівень їх професійної та психологічної підготовки, незнання тактики і засто-

сування прийомів при затриманні та перевищення повноважень в умовах не-

обхідної оборони та крайньої необхідності. [1]. 

Сучасна криміногенна ситуація, що має місце в Україні є загрозливою, 

ризиковою і небезпечною не лише для її державних інститутів але й для всього 

населення країни [2]. Україна за рівнем безпеки знаходиться за межами 36-ти 

країн Світу. Чинне законодавство України за останні роки передбачило право-

ві норми, дотримання яких покликано суттєво зменшити загальний рівень зло-

чинності та окремі її види. Разом з тим правовий нігілізм населення, недостат-

ня ефективність діяльності правоохоронних органів, які перебувають у стані 

постійних «реформ», «сприяють» зростанню кількості правопорушень та під-

вищенню їх суспільної небезпеки. Примусовий і добровільний професіоналів 

із цих органів створюють загрози і небезпеку для населення України. Грома-

http://pravo.org.ua/files/Criminal%20justice/UK.pdf
http://pravo.org.ua/files/Criminal%20justice/port_09.pdf
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дяни України в окремих випадках протидіють правопорушникам на «свій роз-

суд», ризикуючи при цьому своїм здоров’ям та життям. 

В сучасному законодавстві відсутнє чітке визначення критеріїв самоза-

хисту. Часто, захищаючи себе, особа стає обвинуваченою. Це відбувається у 

тих випадках, коли нападник або гине, або отримує тяжкі тілесні пошко-

дження [4]. Тим більше, що ч. 2 ст. 27 Конституції України передбачає, що 

«кожен має право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших 

людей від протиправних посягань» [5]. 

Сучасний стан правового забезпечення безпеки має наступні складові 

елементи: 

1) загальність (діяльність обов’язкова для всіх); 

2) суб’єктне спрямування; 

3) ситуаційність - проміжок часу відсутності ризиків і небезпек та ймо-

вірності виникнення ситуацій і загроз в майбутньому; 

4) функціональність - для органів влади; 

5) цілепокладання - як основа існування суспільства; 

6) наочність - коли відсутні загрози і небезпеки (для них властиві час і 

місце) [4, с. 178] 

Забезпечення безпеки особи - це одна із основних функцій діяльності 

спеціально уповноважених на те органів і посадових осіб, скерована на вико-

нання зовнішніх і внутрішніх організаційних завдань і функцій, які повинні 

забезпечити її всебічну особисту та майнову недоторканість [3, с. 10].  Відпо-

відно до п. 5 ст. 46 Закону України «Про національну поліцію», поліцейський 

уповноважений застосовувати вогнепальну зброю тільки після попередження 

про необхідність припинення протиправних дій. В минулому одним із попе-

реджувальних заходів працівника міліції при затриманні правопорушника 

було право на оголення вогнепальної зброї та приведення її у готовність за 

умови, якщо в обстановці, яка склалася, можуть виникнути обставини для її 

застосування [ 5, с. 70]. 

Крім права на оголення вогнепальної зброї та приведення її у готовність 

працівник міліції при затриманні правопорушника залежно від ситуації мав 

право зробити попереджувальний постріл. Вказана міра попереджувального 

заходу припинення протиправних дій правопорушником залишається, на наш 

погляд, актуальною, а її застосування не суперечить вимогам ст. 3 Конститу-

ції України про те, що «людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недотор-

каність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю» [2]. 

Правовою основою застосування вогнепальної зброї для працівників правоо-

хоронних органів є також стан необхідної оборони (ст. 36 Кримінального ко-

дексу України) та крайньої необхідності (ст. 39 КК України) [1], при захисті 

прав, свобод і законних інтересів громадян, держави, власного життя та інше. 

Використання вогнепальної зброї при затриманні правопорушника в 

умовах необхідної оборони повинно завжди передбачати наявну ступінь сус-

пільної небезпеки. Наявність посягання передбачає безпосередню, на відміну 
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від уявної, реальну загрозу виконання протиправних дій в межах певного ча-

су. В особи, яка захищається не повинно бути ніяких сумнівів у неминучості і 

реальності протиправного посягання. Посягання залишається наявним, навіть 

якщо на деякий час воно припинено, але є небезпека, що посягання може ро-

зпочатися знову. Право на необхідну оборону завершується з моменту вчи-

нення протиправних дій посягаючим. Важливою ознакою правомірності не-

обхідної оборони є дійсність посягання. Дійсність протиправного посягання 

повинна бути об’єктивно реальною а не уявною. Про уявний зміст оборони 

мова йде у ст. 37 КК України. Законодавець під уявною обороною визнає 

«…дії, пов’язані із заподіянням шкоди за таких обставин, коли реального су-

спільно небезпечного посягання не було, і особа, не- правильно оцінюючи дії 

потерпілого, лише помилково припускала наявність такого посягання» [3]. 

Дії працівників сучасних правоохоронних органів не завжди є своєчас-

ними і відповідними, особливо при застосуванні вогнепальної зброї, що при-

зводить до порушення умов правомірності застосування зброї. В окремих ви-

падках працівники правоохоронних органів при використанні вогнепальної 

зброї не володіють тактикою і прийомами її застосування. Застосування гро-

мадянами вогнепальної зброї в межах необхідної оборони чи крайньої необ-

хідності у більшості випадків не відповідає реальному протиправному пося-

ганню, а сам збройний напад може бути уявним. Ці та інші фактори свідчать 

про недостатню правову обізнаність громадян в частині застосування вогне-

пальної зброї в умовах самозахисту. 
_____________________ 

1. Адміністративне право і процес в екзилі; невідома правнича спадщина України / 

Укладачі: Грищенко І. С., Бевзенко В. М., Коваль С. О.та ін.; заг. редакцією д. ю. н., про-

фесора Грищенка І. С. /К.: Дакар, 2015. 500 с. 

2. Баганець О. Чому правоохоронна система в Україні стала безпорадною, а злочин-

ність динамічно захоплює регіони // Юридичний вісник України. 2016. 21–27 жовтня. № 

42 (1110). С. 10–11. 

3. Беззубов Д. О. Суспільна безпека (організаційно-правові засади): монографія. К.: 

МП ≪Леся≫, 2013. — 452 с. 

4. Дудко В. Дев’яності повертаються // ≪Експрес≫. 2016. 6–13 жовтня. C. 10. 

5. Тацишин І. Б. Адміністративне право України: навч. посібник. — Львів: ≪Новий 

світ 2000≫, 2011 307с. 
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Адміністративна діяльність органів Національної поліції має складний, 

різноплановий характер і виконується за багатьма напрямками, із викорис-

танням різноманітних засобів як правового, так і організаційного змісту. Од-

ним із таких напрямків є здійснення дозвільної системи, під час якого забез-

печується контроль за відкриттям та функціонуванням об’єктів, що станов-

лять потенційну небезпеку для громадського порядку. Демократизація суспі-

льства сприяла розвитку правового статусу громадян, в тому числі значному 

розширенню їх майнових прав, що в свою чергу, призвело до суттєвого збі-

льшення обігу різних видів зброї, засобів самооборони, інших предметів, на 

які поширюється дозвільна система.  

Необхідність зміцнення правопорядку, посилення боротьби з правопо-

рушеннями, удосконалення з цією метою діяльності органів Національної 

поліції обумовлює актуальність і важливість глибокого дослідження проблем 

адміністративно-правового регулювання дозвільної системи та  контролю за 

об’єктами дозвільної системи тощо. 

Дозвільна система України має особливий порядок відкриття та  функці-

онування  окремих   підприємств,  майстерень  і лабораторій з метою збері-

гання, реалізації та використання об’єктів дозвільної системи. Даними 

об’єктами дозвільної системи визначені види зброї, бойових припасів до неї, 

засобів індивідуального захисту та активної оборони, вибухові матеріали та 

об’єкти (приміщення), на яких проводиться виготовлення, ремонт, зберіган-

ня, реалізація та використання спеціально визначених видів зброї, бойових 

припасів до неї, засобів індивідуального захисту та активної оборони і вибу-

хових матеріалів. 

Порядок відкриття об’єктів дозвільної системи регулюється нормативно-

правовими актами з питань надання адміністративних послуг на отримання 

дозволу для відкриття та функціонування об’єктів дозвільної системи зазначе-

ні у Законі України «Про Національну поліцію України» , Закон України «Про 

дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Закон України «Про Пе-

релік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності». 

Доцільно зауважити, що законодавчо визначено порядок отримання до-

зволу на відкриття та функціонування об’єктів і приміщень, що належать до 

об’єктів дозвільної системи, що передбачає  ряд юридичних процедур. По-
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перше, надати письмову заяву про видачу дозволу на право відкриття та фу-

нкціонування об’єкта дозвільної системи, по-друге, надати акт про придат-

ність приміщення,де виготовлятимуться і зберігатимуться предмети і матері-

али, на які поширюється дія дозвільної системи, що складається комісією, до 

складу якої входять представники органу внутрішніх справ, органу держав-

ного пожежного нагляду та підприємства, установи, організації (дозвіл вида-

ється на підставі результатів перевірки відповідності цих об’єктів і примі-

щень вимогам, установленим Міністерством внутрішніх справ України), по-

третє, мати список осіб, що будуть мати доступ до предметів і матеріалів, на 

які поширюється дія дозвільної системи та перевірочні матеріали на таких 

осіб (медична довідка; довідка про вивчення матеріальної частини зброї, спе-

ціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування), по-четверте, 

мати наказ керівника підприємства, установи, організації про призначення 

особи, відповідальної за виробництво, ремонт, придбання, зберігання, охоро-

ну предметів і матеріалів, на які поширюється дія дозвільної системи і остан-

нє, мати платіжний документ (квитанцію), який засвідчує оплату адміністра-

тивної послуги.
1
 Дозволи  на  виготовлення,  зберігання  та  використання 

предметів, матеріалів і речовин, відкриття та функціонування  підприємств, 

майстерень і лабораторій, на які  поширюється дозвільна система,видаються 

на  ім'я  керівників  підприємств, установ і організацій, а  також  громадянам  

строком на 3 роки, згідно законодавства України. 

Хочу зауважити, що законодавець також встановив особливості щодо я 

відкриття об’єкта, а саме підприємства чи організації, що здійснюють виго-

товлення, ремонт, зберігання, реалізацію та використання  зброї, бойових 

припасів до неї, засобів індивідуального захисту, активної оборони, основних 

частин зброї та вибухових матеріалів, розміщуються у приміщеннях, які за-

безпечують їх схоронність. Такі приміщення повинні бути обладнані техніч-

ними засобами охорони з підключенням їх у разі потреби до пункту центра-

лізованого спостереження, у них може встановлюватися пропускний режим, 

здійснюватися інші заходи охорони.  Вимоги до охорони зазначених примі-

щень встановлюються Міністерством внутрішніх справ України та діючим 

законодавством України. Дані приміщення ретельно перевіряються та лише 

після повного отримання висновку результатів перевірки відповідності цих 

об’єктів і приміщень вимогам, видається дозвіл на відкриття та функціону-

вання об’єктів і приміщень, призначених для придбання, зберігання, носіння, 

перевезення і використання спеціально визначених видів зброї, бойових при-

пасів до неї, засобів індивідуального захисту та активної оборони, вибухових 

матеріалів видається фізичній та юридичній особі уповноваженим органом 

Міністерства внутрішніх справ України. 

 Державний контроль за додержанням вимог законодавства з питань по-

                                                      
1
 Закон України « Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господар-

ської діяльності»; Перелік від 19.05.2011 № 3392-VI 
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водження з об’єктами дозвільної системи здійснюється шляхом проведення 

планових та позапланових перевірок у встановленому Міністерством внутрі-

шніх справ України порядку.
2
 

Таким чином, проаналізувавши адміністративна діяльність органів Наці-

ональної поліції щодо порядку отримання дозволу на функціонування 

об’єктів  дозвільної системи, можливо дійти висновків, що існує чітка проце-

дура в системі отримання дозволу для відкриття об’єктів дозвільної системи 

в Україні.  

Однак, під видачею дозволів ми розуміємо комплекс певних організа-

ційно-профілактичних заходів, спрямованих на недопущення шкідливих нас-

лідків, які можуть настати в разі недотримання загальнообов’язкових правил 

відкриття та функціонування об’єктів дозвільної системи. 

Проаналізувавши існуючі правила видачі дозволів на функціонування 

об’єктів дозвільної системи дозволило виділити в них умови видачі (тобто 

сукупність всіх необхідних підстав для видачі дозволу – відповідність 

суб’єкта встановленим вимогам, мети відповідної діяльності,  наявність тех-

нічних можливостей тощо) і порядок (процедуру) видачі (оформлення необ-

хідних документів, місце, строки прийняття рішення, його виконання тощо). 

Об’єкти дозвільної системи чітко контролюються інспекторами дозвіль-

ної системи та дільничними офіцерами поліції у вигляді обстеження примі-

щень, об’єктів де зберігаються предмети, матеріали і речовини, на які поши-

рюється  дозвільна система.
3
 

Характеризуючи контроль за об’єктами дозвільної системи, ми зазнача-

ємо, що він включає в себе як перевірки таких об’єктів, так і інформаційно-

аналітичну роботу щодо вивчення і оцінки стану справ на цих об’єктах, а та-

кож вжиття заходів до попередження і виявлення порушень відповідних пра-

вил, їх усунення та покарання винних у їх вчиненні, що і потребує подальшо-

го удосконалення в діяльності органів Національної поліції. 
_______________________ 

1. Закон України « Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господар-

ської діяльності»; Перелік від 19.05.2011 № 3392-VI 

2. Постанова Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Положення про дозві-

льну систему»; Положення від 12.10.1992 № 576 

3. «Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, 

обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, при-

строїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи ана-

логічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів 

до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів»; 

інструкція від 21.08.1998 №622  

                                                      
2
 Постанова Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Положення про дозві-

льну систему»; Положення від 12.10.1992 № 576 
3
 Інструкція від 21.08.1998 №622 
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ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ МАШИ-

НОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ 
 

Дефіцит вольфраму і кобальту як стратегічних матеріалів порушив питан-

ня про використання інструментального брухту з цих матеріалів для повторного 

виготовлення металорізального та породоруйнівного інструменту. 

Уся твердосплавна продукція виготовляється або за межами України, 

або з сировини, що завозиться. Власних сировинних джерел основних ком-

понентів твердих сплавів – вольфраму і кобальту – держава не має, у той же 

час відбувається процес накопичення вторинних сировинних ресурсів у ви-

гляді відходів різального інструменту в механічній обробці, технологічного 

оснащення заводів штучних алмазів і алмазного інструменту, заводів метизу і 

кабельних заводів, оснащення і деталей робочих механізмів металургійних 

виробництв, електротехнічних деталей типу магніт, електроконтактів, нагрі-

вачів, джерела світла тощо. 

Ця ситуація загострюється тією обставиною, що Україна не має в розпо-

рядженні виробництва, здатного регенерувати відходи промисловості в який-

небудь продукт або напівпродукт вище переліченої номенклатури виробів, з 

яких відходи надходять на переробку. 

Одним з важливих шляхів скорочення видобутку руд є утилізація та пе-

реробка відходів – вторинної сировини в промисловості оскільки видобуток 

корисних копалин та відходи які при цьому утворюються є одним з головних 

джерел забруднення навколишнього середовища 

Існує кілька методів регенерації відходів вольфрамокобальтових твердих 

сплавів: піро- і гідрометалургійний, хімічний (хлорний, цинковий), термохіміч-

ний і з застосуванням енергії вибуху бризантних вибухових речовин. Перші два 

способи складні, багатостадійні й трудомісткі, припускають наявність спеціаль-

ного обладнання, стійкого в агресивних середовищах, а також великої витрати 

електроенергії. Кінцевими продуктами при цих способах є складні з’єднання во-

льфраму, що вимагають додаткової переробки. Крім того, всі вони пов’язані з 

шкідливими умовами праці, погіршенням екологічної обстановки. 

Гідрометалургійна технологія включає в себе сплав відходів з селітрою з 

подальшим вилуговуванням сплаву в слабких розчинах вольфрамату натрію. 
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І далі всі операції проводять так само як при переробці вольфрамових конце-

нтратів. Зазначена технологія дозволяє отримувати вольфрамовий ангідрид і 

окис кобальту високої чистоти. Цей спосіб незамінний при переробці відхо-

дів які неоднорідні за складом і такі, що забруднені іншими домішками (від-

паяні пластини, різні марки сплавів тощо). 

Окислювально-відновний спосіб приваблює тим, що тут використову-

ється теж саме обладнання, що і для виробництва твердих сплавів. Метод по-

лягає в тому, що кускові відходи (ретельно очищені групи ВК) окислюють, 

розмелюють, відновлюють, отримуючи суміш вольфраму і кобальту. Отри-

ману суміш металів карбидизують і далі переробляють за типовою технології 

виробництва твердих сплавів. 

Термохімічний спосіб, що полягає в окисленні відходів з подальшим ві-

дновленням і карбидизацию окислених продуктів, має кілька варіантів, які 

можна умовно розділити на дві групи: традиційні технології, в яких для кар-

бидизації використовується сажа і, так звані «безсажні» технології, що пе-

редбачають проведення карбидизації в основному в метановодному газовому 

середовищі.  

В обох випадках окислений продукт відновлюється у водні, а потім від-

новленні порошки або шихту з сажею і карбидизують у водні, або цей про-

дукт безпосередньо насичується вуглецьово-метановоднєвою сумішшю. 

Однак складові цієї суміші не забезпечують стабільності одержуваних 

твердосплавних сумішей за змістом вуглецю. Тому для регулювання складу 

одержуваних порошків по вуглецю необхідно застосовувати різні прийоми, 

що значно ускладнюють технологію. 

Одна з головних вимог до відходів – ретельне сортування по маркам 

сплаву і відсутність домішок. З цієї метою використовують відходи змінних 

багатогранних пластин (ЗБП) різців, волок, штампів, блок-матриць, застосо-

вуваних у синтезі алмазів тощо. Переваги цього процесу: короткий техноло-

гічний цикл і мінімум операцій, екологічна чистота, оскільки використову-

ється безвідходна технологія. На цей час отримані оптимальні параметри ре-

генерації цинковим (термоекстракційним) способом по відношенню до вітчи-

зняних твердих сплавів з подальшим визначенням їх фізико-механічних і 

експлуатаційних характеристик.  

З метою відмови від хіміко-термічних і металургійних процесів було за-

пропоновано нову технологію використання ударно-хвильової обробки як 

фактора, що стимулює процеси руйнування порошкових виробів будь-якої 

конфігурації, та розраховані параметри нової послідовності переробки лому 

твердих матеріалів [1, 2]. 

Ударно-хвильова технологія, що заснована на регенерації надтвердих 

матеріалів і сплавів в ударних хвилях вибухових речовин, забезпечує у 20 

разів меншу тривалість процесу розмелювання порошку обробленого вибу-

хом. За експериментальними дослідженнями такий підхід сприяє зниженню 

енергоспоживання процесу подрібнення матеріалу тільки по одному агрегату 
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на 7,8 МВт, з продуктивністю агрегату до 500 т у рік при відпрацюванні во-

льфрамовмісних та інших порошків. Ударно-хвильова регенерація твердих 

сплавів заснована на використанні принципово нової, високоефективної тех-

нології що не має світових аналогів [3]. Розроблена технологія використовує 

регенерацію (відновлення) надтвердих матеріалів і сплавів в ударних хвилях 

вибухових речовин, що створює умови отримання структури металів (матері-

алів) для подальшого дрібнодисперсного подрібнення в порошок і їх спікан-

ня у металокерамічний твердосплавний інструмент. Відповідно, нова техно-

логія об’єднує технологічні потоки утилізації брухту металів і сплавів, виго-

товлення реакційних ампул, приготування вибухової суміші, регенерацію і 

спікання, послідовна реалізація яких забезпечує отримання продукції. 

Висновок. Проведена оцінка рентабельності технології виробництва твер-

досплавного інструменту, яка заснована на використанні високих градієнтів ти-

сків і швидкостей навантаження з метою створення виробництва ультра диспе-

рсних порошків високої хімічної активності та сплавів для подальшого викори-

стання. Запропоновано екологічно чиста технологія регенерації надтвердих і 

твердих матеріалів. Показана принципова можливість використання ударно-

хвильової обробки, як фактора, що стимулює процеси руйнування порошкових 

виробів будь-якої конфігурації, з метою отримання високоякісного порошку для 

подальшої формування, спікання і виробництва інструменту різного призна-

чення. Використання зазначеної технології дозволяє отримати доходи з висо-

ким показником рентабельності. В умовах України відходи твердих сплавів 

можуть майже на 50% заповнити потребу в сировині для виробництва твердих 

сплавів. У зв’язку зі значно збільшеною потребою використання вторинної во-

льфрамової сировини та створення ефективної технології щодо її переробки це 

питання набуває виняткову важливість. Існуючі способи переробки відходів 

твердих сплавів включають в себе десятки технологічних операцій. Незважаю-

чи на постійне вдосконалення технології та обладнання, кожна операція супро-

воджується неминучими витратами. З метою відмови від хіміко-термічних і ме-

талургійних процесів було запропоновано нову технологію використання удар-

но-хвильової обробки як фактора, що стимулює процеси руйнування порошко-

вих виробів будь-якої конфігурації, та розраховані параметри нової послідовно-

сті переробки лому твердих матеріалів. 
___________________________ 
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РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВА, ВЧИНЕНОГО  
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ 
 

В сучасних умовах визначальним фактором прискорення економічного 

зростання є розвиток інформаційного простору та, зокрема, телекомунікацій-

ної галузі. Саме активізація процесів інформатизації суспільства забезпечує 

перехід до нового типу економічних відносин, орієнтованих на інтереси лю-

дей, де головну роль відіграють телекомунікації, і, зокрема, мобільний 

зв’язок. За останні роки сучасна Україна досить швидко набрала темп в роз-

витку телекомунікаційного середовища, що стало здобутком для шахраїв. 

Одним з основних видів злочинів в телекомунікаційному середовищі є 

телефонне шахрайство, яке стрімко набирає силу і перетворюється в справж-

ню епідемію. Жертвами шахраїв стають всі без винятку.  

Шахрайство шляхом використання засобів мобільного зв’язку є віднос-

но новим видом злочинів для кримінального законодавства України і для на-

ук кримінально-правового циклу. Однією з криміналістичних особливостей 

цього виду шахрайства є використання технологій мобільного зв’язку для 

заволодіння майном інших осіб. Водночас в окремих випадках злочинці ви-

користовують і загальні прийоми введення потерпілої особи в оману (йдеться 

про злочини, коли злочинний умисел шахрая спрямовано на заволодіння мо-

більним телефоном особи). 

Обізнаність з інформацією про порядок надання та основні види телеко-

мунікаційних послуг у сфері мобільного зв’язку, договірні відносини між 

оператором мобільного зв’язку та абонентом, кінцеве обладнання мобільного 

зв’язку є саме тим необхідним мінімумом, за допомогою якого можливо зро-

зуміти механізм вчинення більшості шахрайства шляхом використання засо-

бів мобільного зв’язку та, відповідно, сформувати уявлення про предмет зло-

чинного посягання, способи, знаряддя, обстановку та сліди злочину, особу 

злочинця. 

За даними Генеральної прокуратури України в 2015 році було зареєстро-

вано 33290 кримінальних правопорушень за ст. 190 КК України та розпочато 

досудове розслідування, з них 7019 кримінальних правопорушень за якими 

кримінальне провадження було направлено до суду з обвинувальним актом. 

В 2016 році зареєстровано 45764 кримінальних правопорушень, криміналь-

них проваджень з обвинувальним актом до суду направлено лише 6314; в 
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2017 році зареєстровано 37014 кримінальних правопорушень, кримінальні 

правопорушення, за якими провадження направлено до суду з обвинуваль-

ним актом становить 8662; в 2018 році за фактом шахрайства зареєстровано 

33290 кримінальних правопорушень та лише 7019 кримінальних проваджень 

направлено до суду з обвинувальним актом; станом на вересень 2019 року 

зареєстровано вже 27016 кримінальних правопорушень, та 5262 направлено 

до суду з обвинувальним актом [1]. Наведені статистичні дані вказують, що 

рівень кримінальних правопорушень, що направлені до суду з обвинуваль-

ним актом за фактом шахрайства, знижується з кожним роком і не перевищує 

25 % від кількості зареєстрованих фактів. Тобто лише за кожним четвертим 

розглядуваним фактом зловмисник встановлюється та притягується до відпо-

відальності. За даними Міжбанківської асоціації платіжних карт ЕМА, в пе-

ріод часу з 2016 до 2018 років зловмисники за допомогою дзвінків і СМС-

повідомлень вкрали з рахунків українців більше 340 млн грн, причому, 80% 

грошей злодії отримали просто виманивши реквізити карти по телефону. 

Це не може негативно не вплинути на стан криміногенної обстановки в на-

шій державі та рівень довіри населення до діяльності правоохоронних органів.  

Ситуація що склалась, на нашу думку, обумовлена з одного боку існую-

чими труднощами в організації і розслідуванні кримінальних правопорушень 

за фактами шахрайства, вчиненого шляхом використання засобів мобільного 

зв’язку. З іншого – інтенсивним розвитком телекомунікаційних мереж, та 

формуванням нових способів вчинення злочинів із їх використанням, що 

значно ускладнюють діяльність правоохоронців з викриття винуватців та ро-

зслідування правопорушень. Відсутність необхідних засобів технічного і 

правового захисту інформації в системах мобільних телекомунікацій, а також 

ряду інших факторів, вимагає більш детального вивчення сфери мобільного 

зв’язку та надання більш детальної криміналістичної характеристики шах-

райства, вчиненого шляхом використання засобів мобільного зв’язку, що 

дасть змогу сформувати певні висновки та рекомендації, що можуть бути ви-

користані в досудовому слідстві та судовому розгляді проваджень за вказа-

ними фактами. 

Загальні аспекти протидії фактам вчинення шахрайства досліджували у 

своїх роботах такі вчені, як: Ємельянов М. В., Мопсик В. Р., Балабан Д. О., 

Дудоров О. О., Савченко А. В., Смаглюк А. В., Коржанський М. Й., Шапоч-

ка С. В., Ларичев В. Д. та інші 

У той же час питання щодо методів розслідування шахрайства дослі-

джували такі науковці, як: Пазинич Т. А., Головкін С. В.Заяць К. Д., Довжен-

ко О. Ю., Івасюк Х. С., Ковальчук О. В., Крята Л. Л., Чіпко Н. В., Крів-

цун О. Б. та інші. 

Варто наголосити, що у проведеному А. В. Крижевським дослідженні за 

темою: «Криміналістична характеристика шахрайств у сфері мобільного 

зв’язку» (Київ, 2012 р.) зосереджувалася увага на загальній характеристиці та 

криміналістичній класифікації шахрайств у сфері мобільного зв’язку,  почат-

https://ema.com.ua/new-tricks-of-telephone-scams/
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ковому етапу розслідування, та проведенні окремих слідчих дій [2]. 

Однак, вказана робота не могла врахувати змін, що відбулися у зв’язку із 

введенням у 2012 році в дію Кримінального процесуального кодексу, законо-

давстві України, розвитку науково-технічного прогресу, сучасних розробок з 

криміналістичної техніки, тактики, психології та інших наук. 

Таким чином, все наведене обумовлює актуальність теми: «Розслідуван-

ня шахрайства, вчиненого шляхом використання засобів мобільного зв’язку» 

та нагальну потребу у проведенні дослідження та формування, апробованих 

практикою дієвих рекомендацій з протидії зазначеним проявам.  
__________________________ 

1. Статистична інформація Генеральної прокуратури України (електронний ресурс) 

– режим доступу https://www.gp.gov.ua/ua/statinfo.html; 

2. Авторефрат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за темою «Криміналістична характеристика шахрайств у сфері мобільного зв’язку» Кри-

жевський А.В. (електронний ресурс) – режим доступу 

https://mydisser.com/en/catalog/view/9102.html;  
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ПРОКУРОР ЯК КЕРІВНИК СТОРОНИ ОБВИНУВАЧЕННЯ   

 

Прокурор виконує у стадії досудового розслідування дві функції: здій-

снює нагляд за додержанням законів органами досудового розслідування у 

формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням та реалізує 

функцію обвинувачення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у 

попередній (досудовій) формі шляхом порушення обвинувачення та офіцій-

ного оформлення обвинувального акта (п. 13 ч. 1 ст. 3 КПК України). Широкі 

кримінальні процесуальні повноваження прокурора у досудовому розсліду-

ванні є не лише владно-розпорядчими, а й універсальними, бо вони одночас-

но спрямовані як на реалізацію наглядової функції, так і на реалізацію функ-

https://www.gp.gov.ua/ua/statinfo.html
https://mydisser.com/en/catalog/view/9102.html
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ції обвинувачення. А це свідчить як про тісний взаємозв’язок цих функцій, 

так і про злиття прав прокурора у досудовому розслідуванні з його 

обов’язками [1, c. 110]. 

 Поєднання динамічної кримінальної процесуальної діяльності з безпе-

рервністю наглядової діяльності прокурора за додержанням законів органами 

досудового розслідування, дозволяє йому правильно спрямовувати хід розс-

лідування кримінального правопорушення, а вчасно знайомлячись з отрима-

ними доказами, використовувати їх для викриття підозрюваного у вчиненні 

кримінального правопорушення, тобто ефективно виконувати й функцію об-

винувачення [2, с. 159]. 

 Однією із характерних ознак обвинувальної діяльності прокурора є те, 

що їй притаманна публічна риса, обумовлена процесуальною діяльністю 

прокурора, яку він здійснює в державних і суспільних інтересах, а також в 

інтересах осіб, які постраждали від кримінального правопорушення. Поява у 

прокурора будь-якого власного (а не державного) інтересу в результатах 

справи, по якій він приймає участь, є незаперечною підставою для його від-

воду і припинення з ним кримінальних процесуальних відносин (ст. 77 КПК 

України). Особливим процесуальним статусом прокурора у стадії досудового 

розслідування обумовлюється і його керівна роль на стороні обвинувачення. 

Ціллю початкової (досудової) форми обвинувачення є викриття стороною 

обвинувачення підозрюваного у вчиненні конкретного кримінального право-

порушення з метою порушення обвинувачення і офіційного оформлення об-

винувального акта. А це означає, що прокурор виступає у стадії досудового 

розслідування у двох якостях: в якості основного безпосереднього виконавця 

функції обвинувачення; в якості ведучого суб’єкта сторони обвинувачення. 

 Підготовку початкового (досудового) обвинувачення, як твердження 

про вчинення певною особою діяння, передбаченого Законом України про 

кримінальну відповідальність, висунуте в порядку, встановленому нормами 

діючого КПК України, прокурор забезпечує криміналістичними доказами, 

зібраними слідчим під його безпосереднім процесуальним керівництвом, а 

вже порушення обвинувачення та офіційне оформлення обвинувального акта 

має здійснюватися виключно прокурором шляхом виконання комплексу 

кримінальних процесуальних дій, які не можуть бути віднесеними до слідчих 

(розшукових) і виконуватися слідчим. Тож законодавець України повинен 

зняти зі слідчого ці обов’язки (наприклад, зі складання обвинувального акта; 

клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру тощо). 

 Для того, щоб прокурор міг повноцінно використати отримані слідчим 

криміналістичні докази, які беззаперечно викривають підозрюваного у вчи-

ненні кримінального правопорушення, необхідно доповнити діючий КПК 

України новою досудовою стадією кримінального провадження під назвою 

«порушення обвинувачення», слідуючою за стадією «досудове розслідуван-

ня». Ця пропозиція сучасною науковою спільнотою останнім часом жваво 
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обмірковується [3]. Після надходження кримінального провадження від слід-

чого до прокурора, останній зобов’язаний буде винести постанову про пору-

шення обвинувачення, особисто виконати ряд процесуальних прокурорських 

дій і офіційно оформити обвинувальний акт. З моменту отримання від проку-

рора обвинувального акта підозрюваний буде набувати процесуального ста-

тусу обвинуваченого. Позаяк за діючим КПК України на стадію досудового 

розслідування розповсюджується принцип змагальності сторін, то й новій 

стадії – порушення обвинувачення необхідно надати змагального характеру, 

бо сьогодні прокурор вирішує усі питання, пов’язані з достатністю зібраних 

доказів для обвинувачення підозрюваного, офіційним оформленням обвину-

вального акта, передачі кримінальної справи до суду в односторонньому по-

рядку. 
___________________________ 

1. Мельников Н.В. Уголовное преследование как самостоятельная государственно-

властная деятельность прокуратури. Уголовное право. 2005. № 4. С. 109–111. 

2. Півненко В.П. Прокурорський нагляд в Україні: курс лекцій. Харків: Харків юри-

дичний. 2005. 240 с. 

3. Попович І. М. Сторони обвинувачення у досудовому розслідуванні і процесуаль-

не положення прокурора. Науковий потенціал та перспективи розвитку юридичної науки 

: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. Запоріжжя, 2019. С. 75-78.    
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ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ ВПЛИВУ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ОСІБ, 
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Аналіз зарубіжного законодавства  свідчить, що в більшості розвинутих 

країн Європи та світу вилучення кривдника є дієвим примусовим заходом  

впливу до особи, яка вчинила насильство в сім’ї. Так, Закон Німеччини від 1 

січня 2002 року «Про захист від насильства в сім’ї» особа, яка вчинила наси-

льство в сім’ї за рішенням уповноваженої посадової особи поліції тимчасово 

строком на 10 днів виселяється (вилучається) і сім’ї [1, с. 45], в той же час 

цей захід носить тимчасовий характер, і тільки за рішенням суду можливо 

застосувати такі спеціальні заходи, як: заборона входження до свого будинку 

(квартири), неможливість перебування біля нього ближче відстані, що визна-

чив суд; обмеження контактів з дітьми, жінкою або іншою особою, що стала 

потерпілою від насильства в сім’ї; заборона спілкування (в тому числі через 
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засоби комунікації), листування з потерпілими особами на певний строк. За-

коном Франції від 4  квітня 2006 року «Про посилення попередження та  по-

карання за насильство у сім’ї або відносно неповнолітнього» передбачено, 

що спеціалізовані суди, які діють в системі судів загальної юрисдикції мо-

жуть виносити постанови, які забезпечують безпеку жертв насильства в сім’ї 

(тимчасове видворення кривдника, поміщення жертви насильства в спеціалі-

зовані заклади – пансіонати, клініки де їм надається медична та психологічна 

допомога та ін.) [2, с.45]. За Законом Польщі «Про протидію злочинам в 

сім’ї» від 2010 року передбачено виселення агресора з місця спільного про-

живання з жертвою, якщо є небезпека потерпілій особі [3, с.213; 10, с.115]. 

Позитивним та таким, що потребує впровадження в національну правову 

доктрину запобігання та протидії насильству в сім’ї є досвід Турецької Рес-

публіки, яка одна із перших держав європейського простору оновила та при-

вела у відповідність до Конвенції з прав людини законодавство у сфері  про-

тидії насильству в сім’ї, і це не випадково, адже саме 11 травня 2011 року у 

Стамбулі була підписана Конвенція Ради Європи про запобігання насильству 

стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами,  а 12 

березня 2012 року Туреччина стала першою країною, що ратифікувала Кон-

венцію на сьогодні до неї приєднались 46 країн та Європейський Союз (у то-

му числі Україна) [4]. На виконання цієї Конвенції в Туреччині було прийня-

то Закон  «Про протидію побутовому насильству» від 2012 року в якому пе-

редбачено, що аналогічно як і за законодавством України за рішенням суду 

до кривдника може бути застосована заборона наближатись до жертви та мі-

сця її проживання (перебування) протягом одного місяця з можливістю про-

довження цього терміну на більший строк за клопотанням жертви (члена ро-

дини) або за клопотанням поліції. Особливістю застосування цього заходу є 

те, що за рішенням суду кривдника зобов’язують носити браслет з вмонтова-

ним GPS навігатором, який показує місце розташування особи в той же час 

жертві насильства видають передавач який запрограмований на отримання 

GPS сигналу  від браслету кривдника. У випадку наближення кривдника до 

реальної або потенційної жертви насильства (наприклад наближення батька 

до дитини, яка стала свідком побиття ним його матері) на допустиму відс-

тань, яка визначена за рішенням суду спрацьовує тривожний сигнал, який 

поступає оператору «гарячої лінії поліції», та оперативний наряд здійснює 

виїзд на місце події. У такому випадку за порушення заборон суду до особи 

застосовується за перше порушення (невиконання окремих заборон суду) - 

штраф у розмірі рівному 500 євро, за друге порушення (кваліфікуються як 

невиконання рішення суду) – може бути застосовано арешт до 2 місяців. За-

стосування браслету, навігаційне супроводження та відпрацювання GPS сиг-

налу тривоги здійснюють підрозділи поліції. Також поряд з цим в Туреччині 

за бажанням жертви або у випадку необхідності забезпечення її безпеки коли 

вірогідність агресії відносно неї досить висока їй видається тривожна кнопка 

поліції, яка обладнана каналом навігаційного спостереження за допомогою 



Актуальні питання забезпечення публічного порядку та безпеки в сучасних умовах … 

79  

якої у випадку наближення кривдника вона може натиском викликати наряд 

поліції, який протягом 3-5 хвилин прибуває на місце перебування особи, ви-

значаючи це місце шляхом GPS зв’язку з  використанням контенту Google 

Maps [5, с. 58-60]. Останнім часом Туреччина, як і більшість розвинутих кра-

їн запроваджує все більше IT-ресурсів, що полекшує її діяльність. Так фахів-

цями IT сфери розроблено мобільний додаток під назвою «Стоп насилля», 

який допомагає жертві насилля в сім’ї без дзвінка з мобільного телефону 

сповіщати на «гарячу лінію поліції» інформацію про форму, спосіб насильст-

ва, поведінку насильника, потенційні загрози життю та здоров’ю, стан жерт-

ви, місце потенційного вчинення насильства та інші обставини. Так, це здій-

снюється завдяки проставленням відміток напроти запропонованих програ-

мою варіантів обставин загрози насильства, наприклад, потенційна жертва 

насилля яка знаходиться разом з потенційним кривдником та не маючи мож-

ливість набрати на гарячу лінію поліції, що тільки спровокує агресію, відкри-

ваючи мобільний додаток від виглядом входження в свою почту сповіщає 

поліцію про: вид насилля (фізичне, психологічне), місце вчинення насилля, 

можливість доступу поліції в приміщення, вид поведінки насильника, наяв-

ність зброї та інших засобів нанесення шкоди здоров’ю, наявність дітей та 

інших членів сім’ї, тощо. Отримавши таку інформацію наряд поліції усвідо-

млений про ступінь загрози, можливості та місця швидкого проникнення в 

житло або інше приміщення, наявність чи відсутність зброї, що складає опе-

ративну попередню картину події та дає можливість діяти поліцейським  

ефективно щодо застосування заходів примусу щодо кривдника та заходів 

захисту потерпілої особи. Такий додаток розроблений та використовується в 

Румунії, Польщі, Китаї, Сінгапурі, Японії та США. Схожий мобільний дода-

ток під назвою «SILSILA» було розроблено і запущено в Російській Федера-

ції, потенційній жертві достатньо нажати на кнопку на головному екрані до-

датку і він автомативно відправить сигнал тривоги з координатами її знахо-

дження близьким особам, номера телефону яких вказані як номера довірених 

осіб, крім того додаток підкаже адреси найближчих поліцейський відділів та 

кризових центрів в яких можна отримати допомогу та навіть залишитись на 

декілька днів [6]. 

Окремим примусовим заходом впливу, що застосовуються до осіб, які 

вчинили насильство в сім’ї порядок застосування якого передбачений ст. 27 

Закону є взяття на профілактичний облік кривдників та проведення з ними 

профілактичної роботи. Сама суть такого заходу не вказує та вчинення при-

мусових заходів впливу, тому їх законом віднесено до спеціальних заходів, а 

саме їх підвиду заходів організаційного та інформаційного супроводження 

протидії насильству в сім’ї. Профілактичний облік кривдника здійснюють 

уповноважені підрозділи поліції у порядку, який визначений відповідним 

Наказом Наказ МВС України від 25 лютого 2019 року № 124 [7], здійснення 

аналізу якого не є метою нашого дослідження, адже тут очевидна наявність 

нормативного забезпечення. Більш цікавим буде контент аналіз зарубіжного 
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досвіду ведення таких профілактичних обліків. Так за законодавством Туре-

ччини запроваджено дві форми обліку у сфері протидії насильству в сім’ї: 

облік кривдників та облік жертв насильства. Якщо облік жертв насильства 

ведуть соціальні служби, які разом з психологами, медичними центрами та 

громадськість здійснюють реабілітаційну роботу з жертвою насильства, то 

облік кривдників ведеться в поліції шляхом заповнення електронних форм 

баз даних, адміністрування яких здійснює поліція. Так існують три реєстри 

кривдників, визначені за кольорами за ступінню та формою агресії під час 

вчинення насильства: зелені – кривдники, які переважно здійснюють психо-

логічне насильство, без прояву фізичного насильства; жовті – ті, які хоч раз 

застосували фізичне насильство; і червоні – схильні до фізичного насильства, 

та здійснювали його декілька раз за, що судом до них були застосовані спеці-

альні заходи примусу – арешт, заборона наближення до потерпілої особи, за-

борона проживання в місці проживання потерпілої особи. Саме ця категорія є 

найбільш контрольованою поліцією, підлягає щомісячній перевірці, прове-

дення спочатку двічі на рік, потім одного разу на рік корекційних програм у 

спеціалізованих закладах. Та все ж більше уваги в Туреччині приділяють же-

ртвам насильства в сім’ї, так за рішенням суду жертві насильства крім надан-

ня психологічної допомоги може бути призначена щомісячна грошова ком-

пенсація на реабілітацію від трьох до шести місяців за рахунок штрафних са-

нкцій, які сплачено кривдником. 
_____________________ 
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An analysis of foreign legislation shows that in most developed countries in 

Europe, perpetrator’s removal is an effective coercive measure to influence the 

perpetrator of domestic violence.  Thus, the Law of Germany from January 1, 2002 

“About  Protection against Domestic Violence”, by a person who committed 

domestic violence by a decision of an authorized police officer, temporarily evicts 

(expelled) his family for 10 days [1], at the same time, this measure is temporary and 

only by court order it is possible to apply such special measures as entry barring to 

house (apartment), the inability to stay near it is closer to the distance determined by 

the court;  restricting contact with children, women, or other victims of domestic 

violence;  ban on communication, correspondence with victims for a certain period.  

The Law of France from 4 April 2006 "About Prevention Strengthening and 

Punishment of Domestic Violence against underage person" stipulates that 

specialized courts operating in the system of courts of general jurisdiction may make 

rulings that ensure the safety of victims of domestic violence (  temporary 

elimination of the abuser, placement of the victim of violence in specialized 

institutions - boarding houses, clinics where they are provided with medical and 

psychological care, etc.) [8, p.45].  According to the Law of Poland "About 

Combating Family Crimes" from 2010, aggressor’s expulsion from the place of 

cohabitation with the victim is provided if there is a danger to the victim [2, p.213;  

3, p. 115]. 

The experience of the Turkish Republic, one of the first countries in the 

European space that were update and bring into force the domestic violence 

legislation in line with the Convention on Human Rights, is a positive and 

requiring implementation of the national legal doctrine of preventing and 

combating domestic violence.  , and it is no accident, for it was on May 11, 2011, 

that the Council of Europe Convention on the Prevention and Combat of Violence 

against Women and Domestic Violence was signed in Istanbul, and on March 12, 

2012, Turkey became the first  46 countries and the European Union (including 

Ukraine) have acceded to the country that has ratified the Convention to date [4].  

In order to implement this Convention, a Domestic Violence Law was adopted in 



Метеріали Міжнародної науково-практичної конференції (ДДУВС, 25.10.2019) 

82  

Turkey in 2012, which stipulates that, similarly to the law of Ukraine, a perpetrator 

may be banned from approaching the victim and his / her place of residence (stay) 

for one  months with the possibility of extending this period for a longer period at 

the request of the victim (family member) or at the request of the police.  The 

peculiarity of this measure is that the court of the offender is obliged to wear a 

bracelet with a built-in GPS a navigator who shows the location of the person at 

the same time the victim of the violence is given a transmitter programmed to 

receive a GPS signal from the offender's bracelet.  In the event that the offender 

approaches the actual or potential victim of violence (such as approaching the 

father who witnessed the beating of his mother) within the acceptable distance, 

which is determined by the court's decision, an alarm signal is received by the 

hotline operator and an operational outfit.  In such a case, a violation of a court 

order against a person is applied for a first violation (non-compliance with 

individual court injunctions) - a fine from 500 Euro, for a second violation -  arrest  

up to 2 months.  The using of a wristband, navigation and GPS alarms is carried 

out by police units.  In addition, in Turkey, at the request of the victim or in the 

case of security, when the likelihood of aggression against her is sufficiently high, 

she is given a police alarm button equipped with a navigational observation 

channel which, when approached by the abuser, can trigger a police outfit which 

during  3-5 minutes arrive with GPS using Google Maps content [5, p.  58-60].  

Recently, Turkey, like most developed countries, is introducing more and more IT 

resources, making it easier to operate.  This is how IT professionals have 

developed a mobile application called "Stop Violence" that helps victims of 

domestic violence without calling from a mobile phone to notify the "police 

hotline" of information about the form, method of violence, abuser behavior, 

potential threats to life and health. Yes, this is done by ticking off options offered 

by the program about the circumstances of the threat of violence, such as the 

potential victim of violence being with a potential abuser and not being able to dial 

a police hotline that only provokes aggression by opening a mobile application 

from the appearance of logging in.  informs the police about: type of violence 

(physical, psychological), violence, the possibility of police access to the premises, 

the behavior of the abuser, the availability of weapons and other harms to health, 

the presence of children and other family members, etc.  Upon receiving such 

information, the police force is aware of the degree of threat, possibility and rapid 

penetration of the dwelling or other premises, the presence or absence of weapons, 

which constitutes an operational preliminary picture of the event and enables the 

police to act effectively on the use of coercive measures against the offender and 

the victim's protection measures.  This app is developed and used in Romania, 

Poland, China, Singapore, Japan and the US.  A similar mobile application called 

"SILSILA" was developed by Russian Federation, potential victim should just 

press a button on the main screen of the application and it will automatically send 

an alarm with the coordinates  location to close persons, whose telephone numbers 

are listed as trustees, in addition  the application will tell the addresses of nearby 
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police departments and crisis centers where you can get help and even stay for a 

few days [6]. 

A separate coercive measure of influence applied to the perpetrators of 

domestic violence, the procedure for which is provided for in Art.  27 of the Law is  

taking on preventive account of offenders and carrying out preventive work with 

them.  The essence of such measure does not indicate the imposition of coercive 

measures of influence, so they are referred to by the law as special measures, 

namely their promotion of measures of organizational and informational support 

for combating domestic violence.  Preventive accounting of the offender’s is 

carried out by the authorized police units in the order determined by the relevant 

Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine No. 124 of February 25, 2019 

[7], analysis of which is not the purpose of our research, since there is obvious 

availability of regulatory support.  More interesting will be the content analysis of 

foreign experience of conducting such preventive accounting.  Thus, by Turkish 

law was introduced two forms of countering domestic violence: accounting for 

offenders and accounting for victims of violence.  If the records of victims of 

violence are maintained by social services, which together with psychologists, 

medical centers and the public carry out rehabilitation work with the victim of 

violence, then the offenders are registered with the police by filling in electronic 

forms of databases, administered by the police.  Thus, there are three registers of 

offenders, defined by color by degree and form of aggression: green - offenders 

who predominantly commit psychological violence without physical violence;  

yellow - perpetrator who have used physical violence (at least once);  and  Red - 

are inclined to physical violence, and have been subjected to it several times by the 

court that they were subject to special coercive measures - arrest, prohibition of 

approaching the victim, prohibition of residence at the victim's place of residence.  

It is this category that is the most supervised police force, subject to monthly 

review, initially twice a year, then once a year in correctional programs at 

specialized institutions.  However, in Turkey, more attention is paid to victims of 

domestic violence, so that, in addition to psychological help, victims of domestic 

violence can receive from3 to 6 month rehabilitation allowance for penalties paid 

by the offender. 
______________________ 
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІЦІЄЮ ПУБЛІЧ-

НОГО ПОРЯДКУ І БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС МИРНИХ ЗІБРАНЬ  
 

Свобода мирних зібрань є одним з ключових елементів фундаменту де-

мократичної та правової держави. Ця свобода уможливлює по-справжньому 

прямий діалог між державою і тими, «у кого немає прямого доступу ні до 

процесу прийняття політичних рішень, ні до засобів масової інформації». І 

саме в таких випадках особливу роль набуває ця «незатишна» свобода зіб-

рань, яка створює незручності всім: з одного боку, заважає владі, яка часом 

піддається гострій і публічній критиці; з іншого - свобода зібрань створює 

дискомфорт для громадян, які не беруть участі в публічних заходах. Однак, 

виходячи з особливої демократичної функції цієї конституційної свободи, 

держава повинна сприяти мирним зібранням та їх захисту, а також забезпе-

чення публічного порядку та безпеки.  

В цьому аспекті поліція відіграє надзвичайно важливу роль в сприянні 

проведення мирних зібрань. Будучи найбільш помітним вираженням держав-

ної влади, вона повинна демонструвати прихильність держави додотримання 

принципів верховенства права та захисту основних прав і свобод людини. 

Зважаючи на це, важливим вбачається аналіз європейського досвіду забезпе-

чення поліцією публічного порядку і безпеки під час мирних зібрань.  

Мета публікації полягає в аналізі європейського досвіду забезпечення 

поліцією публічного порядку і безпеки під час мирних зібрань та шляхи його 

вдосконалення. 

Дослідження деяких проблем вивчення європейського досвіду забезпе-

чення поліцією публічного порядку і безпеки під час мирних зібрань здійс-
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нювалося науковцями, зокрема: Ю. Г. Барабаш, В. В. Заросило, 

М. Каменєвим, А. М. Колодій, Г. Г. Мошак, В. Ф. Погорілко, О. Д. Терещук, 

В. М. Шаповал, Ю. С. Шемшученко, О. С. Юніним та іншими. У той же час 

окремі важливі теоретичні та практичні питання залишаються невирішеними 

або недостатньо розробленими й до сьогодні. 

Необхідно відзначити, що у систему органів, які захищають права і сво-

боди людини входять безліч державних органів, структур та інститутів. Дер-

жава встановлює компетенцію цих органів влади, тим самим наділяючи їх 

конкретними функціями. Саме компетенція визначає особливі функції кож-

ного суб'єкта в певних відносинах і забезпечує спільність дій. Особлива роль 

у забезпеченні захисту прав і свобод громадян та забезпечення порядку і без-

пеки під час проведення мирних зібрань відводиться органам поліції, які 

здійснюють свою діяльність на основі правових принципів закріплених в 

конституційних нормах країни та міжнародних принципів [3, с. 74]. 

Соціальна та політична напруженість в суспільстві сприяє зростанню 

акцій протесту з боку різних верств громадян. В ході публічних заходів все 

частіше відбуваються групові порушення громадського порядку. Як наслідок 

- здійснюється посягання на життя і здоров'я громадян, які випадково опини-

лися в безпосередній близькості від місця проведення публічного заходу, по-

сягання на власність фізичних та юридичних осіб та ін [2]. 

У зв'язку з цим обов'язковою умовою проведення публічних заходів 

(мирних зібрань) є охорона публічного порядку і забезпечення безпеки, що 

здійснюється органами поліції європейських держав. В сучасних умовах ор-

ганізація цієї умови поліцією в період проведення зборів, мітингів, демон-

страцій, ходів і пікетувань є складним завданням, що вимагає прийняття ба-

гатопланових рішень, використання значної кількості сил і засобів, залучення 

компетентних фахівців різного профілю [2]. 

Реалізація правомочностей поліції європейських держав з охорони публ-

чного порядку і забезпечення безпеки під час проведення мирних зібрань та-

кож має ряд проблем. 

Так, наприклад просто розпустити демонстрацію німецька поліція не 

може. Для цього їй потрібні конкретні підстави, наприклад, відсутність пові-

домлення (якщо мова не йде про спонтанну акцію), вказівка завідомо неправ-

дивих відомостей в заявці, порушення правил, виникнення заворушень. Але 

взагалі-то головне завдання поліції, - забезпечити безперешкодне проведення 

заходу. При цьому інтереси його учасників німецька поліція враховує в бі-

льшій мірі, ніж, скажімо, автолюбителів, перехожих або мешканців навко-

лишніх будинків [5, с. 49]. 

Якщо ж демонстрація починає виходити з-під контролю, тобто якщо 

учасники починають скандувати образливі гасла, надягають маски, а її орга-

нізатори не можуть самі забезпечити порядок, то тоді направляють антикон-

фліктні поліцейські наряди, навчені методам деескалації. Їх завдання - заспо-

коїти демонстрантів. І тільки якщо і це не дає бажаного ефекту, поліція вда-
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ється до крайнього заходу - оголошує демонстрацію розпущеною і проводить 

затримання особливо буйних її учасників. 

Що стосується спонтанних вуличних акцій, то німецька поліція приймає 

рішення в залежності від обставин. Якщо припустимо, кілька десятків правих 

радикалів спонтанно вирішать пройти демонстрацією по широкій вулиці,то 

поліція в такому випадку повинна оцінити, чи може вона забезпечити безпе-

ку на проїжджій частині - них самих, а також учасників дорожнього руху. 

Якщо сил замало, то демонстрантам запропонують інший, більш спокійний 

маршрут або видадуть розпорядження мітингувати, стоячи на місці. Але від-

сутність заявки на проведення мирного зібрання не може служити підставою 

для розпуску такого заходу [5, с. 52]. 

У Німеччині право на мирне зібрання (мітинги, демонстрації тощо) роз-

глядається як одна з найбільших демократичних цінностей, а тому розпуск 

або заборона на їх проведення вважається Ultima ratio - найбільш крайнім, 

вимушеним заходом.  

У Франції дозвіл на проведення мітингу дає Префект поліції (міста або 

місцевості, де планується проведення мітингу). При проведенні несанкціоно-

ваних мітингів для забезпечення охорони громадського порядку зазвичай за-

лучаються спецпідрозділи поліції (CRS). Представники правопорядку повин-

ні двічі попередити мітингувальників, що даний мітинг не був санкціонова-

ний і просити натовп розійтися. Залежно від обставин органи правопорядку 

можуть застосувати силу негайно (якщо з боку демонстрантів проявлена аг-

ресія, або вчинено опір). Після відмови розійтися громадяни, які добровільно 

продовжують участь в демонстрації, піддаються покаранню у вигляді позба-

влення волі на строк до 1 року і штрафу до 15 000 € [7, с. 167]. 

У Великобританії якщо уповноважений офіцер поліції обгрунтовано вва-

жає, що проведення заходу може спричинити масові заворушення, заподіяння 

шкоди власності, загрозу життю громадян; якою метою організаторів заходу є 

залякування / примус громадян не вчиняти дій, які вони мають право здійсню-

вати, то офіцер поліції може направити організаторам письмову вимогу зміни-

ти дату, час, маршрут ходи. В разі проведення зборів, уповноважений офіцер 

має право давати обов'язкові для виконання вказівки щодо місця проведення 

зборів, його максимальної тривалості, максимальної кількості громадян, які 

беруть в ньому участь [1, с. 57].  

Якщо під час проведення мирних зібрань в Іспанії відбуваються інциде-

нти, що завдають шкоди людям або майну, зібрання (мітинги, демонстрації) 

можуть бути розігнані поліцією і затримано учасників, які вчинили злочини 

проти поліції або громадян, та тих, які завдали шкоди майну. Всі затримані 

поліцією мають право на адвоката до прийняття рішення і не можуть бути 

затримані більше, ніж на передбачений законодавством час, - в будь-якому 

випадку не більше, ніж на 72 години. Потім справа надходить в розпоря-

дження судді [4, с. 12]. 

Позитивним досвідом Швеції можна вважати той факт, що у випадку зу-
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пинення поліцією мітингу, демонстрації, походу, пікету чи іншого масового 

заходу, то організатори не отримають дозволу на проведення таких заходів у 

майбутньому [7, с. 175]. 

Аналізуючи досвід забезпечення поліцією публічної безпеки і порядку 

під час масових заходів країн Європейського Союзу, слід зазначити, що в да-

них країнах з метою припинення масових заворушень правоохоронцям, від-

повідно до законів про поліцію та інших нормативних актів, дозволено засто-

совувати озброєння, що належить до категорії не летальної. 

Згідно напрацьованої європейської практики поліція повинна пам'ятати, 

що переважна більшість зібрань проходить мирно, відповідно до закону і за-

конних обмежень, а після завершення таких зборів їх участники спокійно ро-

зходяться. Заворушення і насильство трапляються відносно рідко, але в зв'яз-

ку з тим, що інформація про такі дії завжди потрапляє в ЗМІ, може легко 

скластися враження, що це більш поширене явище, ніж є на справді. 

Поліції завжди необхідно враховувати те, як дії, які вона здійснює (або 

не здійснює), і вимоги, які висуває, можуть впливати на ескалацію напруги 

як до зборів, так і під час них. Адже поліція може мати незначний вплив на 

кількість учасників зборів, але вона може контролювати обсяг комунікації, 

що відбувається [3, с. 96]. 

Саме тому так важлива ефективна комунікація (не тільки из учасниками 

та організаторами зборів, але й на ширшій основі - наприклад, через соціаль-

ні мережі) і правило «без несподіванок». Заохочення поліцією належної по-

ведінки створює більше шансів на те, що зібрання будуть мати мирний хара-

ктер, ніж постійне очікування негативного поводження, з тим щоб відреагу-

вати на нього. 

Для європейських країн характерно, що до тих пір, поки зібрання не вда-

ється до насильства (навіть якщо воно є незаконним), поліція повинна уника-

ти застосування сили. Як вже зазначалося вище, силу слід використовувати 

тільки тоді, коли інші альтернативи не приносять бажаного результата. Будь-

яке застосування сили в будь-якому контексті завжди має бути мінімально 

необхідним для відновлення безпеки та правопорядку. Поліція завжди по-

винна мати в своєму розпорядженні різні тактичні прийоми для скорочення 

необхідності застосування сили при охороні порядку під час зібрань і перш 

ніж застосовувати будь-які превентивні заходи повинна опиратися не на 

втручання, а на підходи, що включають комунікацію, діалог і збір доказів. 

Завжди, коли є така можливість, поліція повинна зберігати терпіння, щоб да-

ти час неформальним способом зняти напруженість [7, с. 183].  

Кращим варіантом згідно європейського досвіду для поліції завжди має 

бути надання натовпу можливості розійтися самим. Розгін зібрання поліцією 

завжди повинен бути крайнім заходом, який слід використовувати тільки у 

відповідь на акти насильства або на неминучу загрозу насильства. 

Перед використанням будь-яких інших тактичних прийомів в країнах 

Європи поліція повинна спочатку звернутися, за допомогою засобів вербаль-
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ної і візуальної комунікації, до учасників зібрання з проханням розійтися, а 

також повинна обговорити з організаторами або основними впливовими осо-

бами і розпорядниками питання про те, як сприяти нагляду за людьми з місця 

проведення зібрання. Такий підхід повинен стати нормою в ситуаціях, коли 

люди відмовляються розходиться, - за виключенням тих випадків, коли вже 

відбувається широкомасштабне насильство і будь-яке зволікання може приз-

вести до безпосередньої загрози для інших громадян та співробітників полі-

ції. 

Коли приймається рішення про застосування сили для розгону зібрань, 

що використовують насильство, дозвіл повинен давати командир підрозділу 

поліції. Рішення повинно бути повністю задокументовано і має включати по-

вне обгрунтування обраної тактики [4, с. 17]. 

Перед використанням сили слід попередити про це учасників зібрання. 

Єдиним винятком повинні бути ситуації, коли будь-яка затримка може приз-

вести до негайної втрати життя або до серйозних тілесних ушкоджень. Попе-

редження повинне бути зроблено за допомогою досить потужного звукопід-

силюючого пристрою, на відповідній мові і більш ніж один раз. попереджен-

ня має бути чітким, добре чутним і не повинно супроводжуватися іншими 

звуками - наприклад, занадто гучним шумом двигуна. 

Якщо поліція все-таки вирішить, що необхідно застосувати силу, це по-

винно мати форму адресного втручання, спрямованого на тих, хто здійснює 

акти насильства, а також втручання має бути мінімально необхідним для то-

го, щоб зупинити насильство і відновити публічний порядок та безпеку. По-

ліції також слід пам'ятати про різноманіття учасників зборів і враховувати 

можливий вплив будь-якого застосування сили на особливо вразливих людей 

[1, с. 58]. 

Там, де до насильства вдаються лише деякі з учасників зборів, дії поліції 

повинні бути спрямовані на цих конкретних порушників. Іншим учасникам 

необхідно дати можливість продовжувати участь у зібранні або розійтися. 

Рішення використовувати тактику розгону зібрань повинно прийматися на 

основі оцінки поведінки ибільшості учасників, а не дій деяких осіб. 

Отже, поліція європейських держав з метою забезпечення публічного по-

рядку і безпеки під час мирних зібрань здійснює активну комунікацію для на-

лагодження відносин з учасниками мирного зібрання для попередження мож-

ливих конфліктних ситуацій. Ця комунікація проходить на всіх етапах прове-

дення мирного зібрання (повідомлення та отримання дозволу на його прове-

дення, забезпечення публічного порядку та безпеки під час його проведення). 

У випадку необхідності застосування обмежень на проведення мирного зіб-

рання згідно практики європейських країн, поліція спочатку інформує учасни-

ків про причини прийняття такого рішення. І лише у випадку відмови учасни-

ків мирного зібрання припинити порушення, поліція, з метою забезпечення 

публічного порядку і безпеки застосовує примусові заходи.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ  

З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, МІСЦЕВОГО  

САМОВРЯДУВАННЯ З МЕТОЮ ПРОТИДІЯННЯ ПОРУШЕННЯМ  

ТА ЗЛОЧИНАМ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ 

 

Українська нація невпинно рухається вперед і саме цей рух призводить 

до суспільних змін різного характеру. Людині надається все більше і більше 

прав на вільний вибір  але така свобода дії несе за собою не лише позитивні, 

а й негативні наслідки.  

Вже ні для кого не є секретом той факт, що в Україні досить високий рі-
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вень корупції, з якою особи, на яких покладене виконання законотворчої фу-

нкції (народні депутати) постійно намагаються боротися. Але неорганізовані 

дії не принесуть жодних позитивних наслідків, а можуть і навпаки, принести 

з собою хаос і протистояння у суспільстві, помилки і неточності у норматив-

но-правових документах. Для попередження таких ситуацій має бути налаго-

джена дійова взаємодія правоохоронних органів з органами державної влади 

та органами місцевого самоврядування. 

Цьогорічні позачергові вибори народних депутатів яскраво продемонст-

рували рівень такої розлагодженості. Не зважаючи на звіт ЦВК, у якому за-

значалося, що: «Системних порушень, які би могли вплинути на результати 

позачергових виборів народних депутатів, не зафіксовано», за час парламе-

нтської виборчої кампанії було відкрито 547 кримінальні провадження.  

Порушеннями, що заслуговують уваги є наступні: 

- роздача wi-fi мережі із назвою політичної партії, за яку варто проголо-

сувати, щоб отримати пароль; 

- відкриття дільниць із чисельними порушеннями виборчого законодав-

ства (зірвані печаті, відсутність скриньок для виборчих бюлетенів); 

- невиконання або часткове виконання обов’язків спостерігачами, що 

було неодноразово зафіксовано на відео; 

- невідповідна кількість бюлетенів, що створює можливості для органі-

зованої фальсифікації. 

Всі прецеденти можна було б викорінити, об’єднавши зусилля, тим са-

мим забезпечивши максимальну відповідність українському виборчому зако-

нодавству. Висновок один – варто кардинально змінити підхід до організації 

підготовки до місцевих виборів. 

Президент України Володимир Зеленський висунув намір докорінно 

змінити систему виборів, перевести її у електронний режим, чим запозичив 

досвід більш розвинених країн. Але у випадку впровадження такої інновації 

з’явиться нова загроза фальсифікації – кібератаки, що і на сьогоднішній день 

наносять великих збитків нашій державі. Саме тому перш ніж впровадити цю 

систему в життя, її треба адаптувати до українських реалій життя. 

Більшість проблем, що виникають під час підготовки до місцевих вибо-

рів можна вирішити виключно на державному рівні, впровадивши відповідні 

закони. Україна – країна можливостей, що станом на сьогодні переживає до-

сить непростий час. Лише спільними зусиллями ми зможемо стабілізувати 

стан країни. Для повного викорінення корупції, махінацій та фальсифікацій 

потрібно багато часу. Проте цього не слід боятися – варто йти у майбутнє 

маленькими кроками, щоразу щось змінюючи в кращий бік! 
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ПРОБЛЕМНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОНУ ЩОДО СПРОЩЕННЯ  
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КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 
 

Згідно з відомостями у базі даних «Законодавство України» 1 січня 2020 

року відбудеться набрання чинності Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідуван-

ня окремих категорій кримінальних правопорушень» [1]. Ставлячись в цілому 

позитивно до повернення в вітчизняний кримінальний процес такої добре ві-

домої нам форми досудового розслідування як дізнання, хотілось би звернути 

увагу на деякі словесні конструкції, вжиті в змісті аналізованого закону.  

Наприклад, в пункті 3 аналізованого закону [1] зазначено, що КПК 

України доповнюється ст.40-1 КПК України «Дізнавач», а в п.7 зазначеної 

ст.40-1 КПК передбачається повноваження дізнавача, зокрема, приймати 

процесуальні рішення щодо закриття кримінального провадження за наявно-

сті підстав, передбачених статтею 284 КПК України. Як уявляється, підстави 

закриття кримінального провадження дізнавачем, не можуть бути ширшими, 

ніж підстави закриття кримінального провадження слідчим. Тому, зазначати 

в аналізованому п.7 посилання на всю статтю 284 КПК України уявляється не 

правильним, а правильнішим було б зазначити там посилання на абз.2 ч.4 

ст.284 КПК України, де регламентовано компетенцію слідчого щодо підстав 

закриття кримінального провадження, врахувавши передбачене доповнення 

ч.1 ст. 284 КПК пунктом 3-1 «не встановлено особу, яка вчинила кримінальне 

правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до криміна-

льної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину 

проти життя чи здоров’я особи або злочину, за який згідно із законом може 

бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі», як це перед-

бачено в аналізованому законі. 

Окремої уваги потребує п.19 аналізованого Закону, в якому передбачаєть-

ся доповнити перше речення частини другої ст.217 КПК України конструкці-

єю «крім випадків, коли це може негативно вплинути на повноту досудового 

розслідування та судового розгляду». Таким чином виходить речення наступ-

ної конструкції: Не можуть бути об’єднані в одне провадження матеріали до-

судових розслідувань щодо кримінального проступку та щодо злочину, крім 

випадків, коли це може негативно вплинути на повноту досудового розсліду-

вання та судового розгляду. Очевидно, автори мали на увазі інший випадок: 

«коли це НЕ може негативно вплинути на повноту досудового розслідування 

та судового розгляду», але забули поставити зазначений сполучник «не» в за-

значеному за моїм припущенням місці аналізованого речення. 
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Окрему «зацікавленість» викликає зміст запропонованої в аналізованому 

Законі редакції ст.298-1 КПК України «Процесуальні джерела доказів у кри-

мінальних провадженнях про кримінальні проступки». В цій статті зазнача-

ється: «Процесуальними джерелами доказів у кримінальному провадженні 

про кримінальні проступки, крім визначених статтею 84 цього Кодексу, та-

кож є пояснення осіб, результати медичного освідування, висновок спеціалі-

ста, показання технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фо-

то- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису. 

Такі процесуальні джерела доказів не можуть бути використані у кримі-

нальному провадженні щодо злочину, окрім як на підставі ухвали слідчого 

судді, яка постановляється за клопотанням прокурора». 

З цього приводу залишається незрозумілою необхідність розмежовувати 

види процесуальних джерел доказів у ч.2 ст.84 КПК України «Докази» і у 

згаданій вище ст.298-1 КПК України. Адже, для використання в криміналь-

ному процесі в якості процесуальних джерел доказів результатів медичного 

освідування, висновку спеціаліста, показань технічних приладів і технічних 

засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і 

кінозйомки, відеозапису, в ст.84 КПК передбачається таке процесуальне 

джерело доказів як документ. 

В ч.3 ст.298-2 КПК України зазначається, що уповноважена службова 

особа, яка здійснила затримання, та дізнавач повинні негайно повідомити 

особі зрозумілою для неї мовою підстави затримання та у вчиненні якого 

кримінального правопорушення вона підозрюється тощо. Чим зумовлюється 

необхідність писати тут «та дізнавач» також не зрозуміло. Адже дізнавач, ви-

ходячи з дефініції цього терміну в аналізованому Законі, тлумачення уповно-

важеної службової особи в ч.3 ст.207 КПК України, а також враховуючи ч.1 

ст.37 ЗУ «Про Національну поліцію», безсумнівно може виступати уповно-

важеною службовою особою, яка здійснила затримання, і ніякого «та дізна-

вача» в ч.3 ст.298-2 КПК України згадувати не потрібно. 

Подальші наукові розробки будуть присвячені реформуванню криміна-

льного процесуального законодавства в напрямку спрощення досудового ро-

зслідування, що безсумнівно, треба робити, але при цьому обережніше стави-

тися до термінології та використовуваних при цьому реформуванні словес-

них законодавчих конструкцій.  
____________________ 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досу-

дового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень: закон України 
№2617-VIII від 22 листопада 2018 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19 
(дата звернення: 10 жовтня 2019 року). 

2. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квітня 
2012 року № 4651-VI. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n384 (дата звернен-
ня: 10 жовтня 2019 року). 

3. Про Національну поліцію: Закон України №580-VIII від 2 липня 2015 року. (ста-
ном на 01.01.2019) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19 (дата звернення: 10 
жовтня 2019 року). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n384
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19
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ШЛЯХИ ДО САМОЗАХИСТУ ГРОМАДЯНСЬКОГО  

СУСПІЛЬСТВА: ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ЗБРОЇ 

 

Безпека громадянського суспільства, захист публічної безпеки і порядку 

– одне з найважливіших завдань системи МВС України. Сьогодні суспільна 

свідомість набуває радикальних змін: невдоволеність правоохоронним рефо-

рмуванням державних органів, суспільство все частіше схиляється до пошуку 

шляхів самозахисту, одним з яких постало питання необхідності легалізації 

зброї в Україні. Так, українське законодавство взагалі не передбачує прав 

громадян на зброю, тому суспільство почало підіймати питання щодо необ-

хідності легалізації зброї, такими проявами можна вважати подану у кінці 

серпня 2016 року петицію до Президента України, щодо дозволу носіння ко-

роткоствольної зброї. Військові конфлікти на Сході країни  - є однією з най-

вмотивованіших причин бажання українців легалізувати зброю в Україні, 

бажання почуватися в безпеці. 

Дослідженням цього питанням частіше за все займаються міжнародні 

організації та зарубіжні вчені, а також вітчизняні науковці: М.С. Грінберг, 

В.П. Ємельянов, Д.А. Корецький, О.П. Литвин, П.С. Матишевський, В.О. На-

вроцький, Л.Ф. Соколов, В.П. Тихий, В.І. Ткаченко,  додатковим джерелом є 

діяльність громадських організацій та об’єднань і, перш за все, це «Українсь-

ка стрілецька асоціація» та «Українська асоціація власників зброї», які є од-

ними з ініціаторів подання законопроектів до Верховної Ради України, щодо 

легалізації короткоствольної  нарізної зброї. 

Аналіз Основного Закону України свідчить про наступне, що згідно зі   

ст. 27 Конституції України кожна людина має невід'ємне право на життя. При 

цьому нам також дано право захищати себе та інших людей від протиправних 

посягань[1]. У ст. 36 Кримінального кодексу України зазначено: «не є пере-

вищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відпові-

дальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для 

захисту від нападу озброєної особи» [2] . Виходячи з аналізу цих норм зако-

нів, фактів доречним є питання: «Чому ж на практиці нам не дають реалізу-
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вати право самим себе захищати з допомогою коротко- ствольної вогнепаль-

ної зброї, аргументуючи, що наше суспільство не готове до таких змін?». 

Беручи до уваги міжнародний досвід легалізації зброї, таким взірцем пе-

ред нами постає США -  так з 1790 року громадяни цієї країни мають право 

володіти вогнепальною зброєю. Статистичні дані  говорять нам, що США 

зареєстровано близько 300 млн. одиниць вогнепальної зброї, а в деяких шта-

тах дозволяється носити її з собою, і що не дивно, певний відсоток злочинів 

порівняно менший, зі штатами, де існує така заборона. Рівень вбивств мен-

ший на 8%, пограбувань на 7%, зґвалтувань – на 5 %, загалом, злочинність в 

цих штатах нижче за середні показники в країні. [1, с. 14] 

Цікавим є той факт, що Швейцарія легалізувала зброю 1999 році, Фін-

ляндія у 1991 році, Ізраїль у 1949 році, Естонія у 1995 році,  Німеччина взага-

лі з 1928 дозволила цивільному населенню мати при собі і носити зброю,  в 

Італії  починаючи з 1935 року на законодавчому рівні  відбувся розділ на ци-

вільну і військову зброю, після чого і звичайним людям дозволено мати при 

собі цивільну зброю, у Молдавії з 1994 року вступив у силу закон про легалі-

зацію зброю.  

Законодавча база легалізації зброї в Україні залишається відкритим пи-

танням. Були спроби його розгляду на конституційному рівні. Так була ство-

рювена конституційна комісія для перегляду розділу щодо прав людини, а 

також розробка ще однієї частини статті, що тлумачить захист права на жит-

тя. Проте такі зміни не були втіленні в життя, через переконання, що суспіль-

ство ще не готово до кроку легалізації зброї для цивільного населення.  

Наказ Міністерства внутрішніх справ №622 від 21.08.1998 року регла-

ментує ціль придбання вогнепальної зброї для міністерства та інших центра-

льних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій і суб'єктів 

господарювання, так відповідно до 2 розділу частини 9, пункту 9.1., вогнепа-

льна зброя та бойові припаси до неї можуть придбаватися для захисту життя, 

здоров’я та майна громадян. Цим наказом також встановлена процедура ви-

дачі дозволу на зброю міністерствам, іншими центральним органам виконав-

чої влади, підприємствам, установам, організаціям. [4] 

Якщо розглядати лагалізацію зброї у економічній площині - це вигідно 

та прибутково для бюджету країни: продаж зброї, комплектації для технічно-

го обслуговування, ліцензій і курсів з користування, оподаткування зброї. 

Але ж в цьому питанні потрібно опиратися скоріш на криміногенну ситуацію 

та соціальну готовність населення, бо наявність зброї у громадян змушує 

владу відчувати певний дискомфорт та відповідальності за їх рішення. Тому 

до вирішення цього питання потрібно підходити всебічно, враховуючи всі 

аспекти та позитивний досвід провідних країн світу. 

Таким чином, на мою думку, вогнепальна зброя: безпосередня її легалі-

зація з метою самозахисту є зайвим кроком для забезпечення особистої без-

пеки громадян. Держава повинна забезпечити гідний розвиток та функціону-

вання силових структур, або кожен громадянин мав змогу відчувати себе за-
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хищеним, а не спиратися на власні сили та при першій ж можливості «хапа-

тися за зброю». 

____________________ 
1. Зимринг Ф. Э. Огнестрельное оружие, насилие и национальная политика / Ф. Э. 

Зимринг // В мире науки. – 1992. – № 1. – 14 с.  

2. Конституція України. Дата звернення: 10.10.2019 . URL:  

[http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр] 

3. Кримінальний кодекс України. Дата звернення: 10.10.2019 URL:  

[http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/stru#Stru] 

4. Наказ Міністерства внутрішніх справ №622 від 21.08.1998 року. Дата звернення: 

10.10.2019. URL:[http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98#n231].  
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ЄВРОПЕЗАЦІЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ 

КРАЇН У ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ  

 

Реформування держави – переймання досвіду попередників  та ознайом-

лення із світовими стандартами. Поліцейська діяльність у сучасній демокра-

тичній державі окреслюється двома моделями її організації: «континенталь-

но-європейською» і «англосаксонською (британською)» [3, c.201]. Спільна 

риса для цих країн континентальної правової сім’ї це є  залежність поліції у 

своїй діяльності від спеціального вищого галузевого органу виконавчої влади 

- Міністерства внутрішніх справ  

Актуальність обраної теми полягає у дослідженні діяльності органів На-

ціональної поліції з безпосереднім порівнянням здобутків та стандартів євро-

пейських країн, а також здійснення аналізу рівня довіри населення суспільст-

ва до такого. Щодо рівня дослідженої цього питання вартує відзначити на-

ступні прізвища: Ярмолюк А.А., Добровінський А.В., Ярмиш О.Н., Біленчук 

П.Д.,  Холод Ю.А., Курко М.Н. та ін. Також вивченню цьому питанню доста-

тню увагу приділяють громадські організації та прес-центри Міністерств, че-

рез організацію опитувань населення  та соціологічні дослідження та ін. 

Так на думку, Добровінського А.В. - цінність запозичення європейського 
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досвіду у вітчизняну площину правового регулювання діяльності поліції 

обумовлена необхідністю покращення рівня забезпечення прав людини пра-

воохоронними органами; уніфікації принципів організації та виконання ос-

новних завдань органами Національної поліції; розширення рівнів співпраці 

Національної поліції із аналогічними зарубіжними органами з метою проти-

дії транснаціональній злочинності[1, c. 102]. 

Перш за все, реорганізація державних органів, зокрема поліції, а також 

визначення його основного завдання – надання поліцейських послуг, має на 

меті поліпшення реагування на всі звернення громадян, покращання вико-

нання публічно-сервісної функції поліції шляхом надання якісних послуг на-

селенню,  здійснюється з урахуванням міжнародних законодавчих стандар-

тів, таких як: Резолюція № 690 (1979) Парламентської асамблеї Ради Європи 

«Декларація про поліцію», що прийнята 08.05.1979, Рекомендація Rec (2001) 

10 Комітету Міністрів державам-учасницям Ради Європи «Про Європейський 

кодекс поліцейської етики» від 19.09.2001; документи ООН – Резолюція 

34/169 Генеральної Асамблеї ООН «Кодекс поведінки посадових осіб з підт-

римання правопорядку» від 17.12.1979 р.; Основні принципи застосування 

сили та вогнепальної зброї посадовими особами з підтримання правопорядку, 

прийняті восьмим Конгресом ООН 07.09.1990 р. 

Як зазначає Попова Л.М., спираючись на досвід американського поліце-

їста Д. Бейлі, основними вимогами суспільства до поліцейських є: 

1) ефективне реагування поліції на заяви окремих громадян, підтри-

мання з ними постійного зв’язку та інформування про хід розгляду їх справ;  

2) здійснення постійного моніторингу ситуації щодо потреб вразливих 

груп населення, які потребують підвищеної уваги та додаткового захисту 

своїх прав з боку поліції, розроблення відповідних програм або планів захо-

дів щодо надання їм додаткової допомоги, відслідковування їх ефективності; 

3) захист прав людини, особливо ті, які є необхідними для вільної по-

літичної діяльності у демократичному суспільстві; 

4) прозорість та відкритість для форм зовнішнього контролю, в тому 

числі громадського контролю[3, c. 202]. 

Функціонування Національної поліції вже триває 5-й рік, і оцінка рівня 

довіри населення до поліції - зміст одного з принципів діяльності поліції (ч. 

4,  ст. 11 ЗУ «Про Національну поліцію») [5], допоможе найкраще пересвід-

читися у недоліках роботи, таким інструментом перевірки є соціологічні дос-

лідження. Так, за інформацією Національного звітом 2018 року Харківського 

інституту соціальних досліджень, було здійснено оцінку діяльності Націона-

льної поліції України за допомогою опитування громадської думки так,  17,8 

% респондентів не змогли відповісти, 52, 7 % - оцінили діяльність поліції не-

ефективною, та лише 29,5 % опитуваних відмітили її ефективність[4, c. 20].  

Хоча в свою чергу, соціологи Центру Разумкова зафіксували високий рівень 

довіри громадян до органів системи МВС, станом на  лютий 2019 року: Наці-

ональній поліції довіряють 37,8% опитаних. Рівень довіри збільшився на 
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4,9% у порівняні з 2018 роком. 

Отже, підвищення рівня професіоналізму діяльності поліції – першочер-

гове завдання, як законодавця у формуванні та впровадженні законодавчих 

новел, так і правоохоронців, у чіткому їх практичному відтворенні, що гаран-

тує успіх реформування поліції України відповідно до європейських та між-

народних стандартів.  
_______________________ 
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Україна протягом останніх років йде шляхом активного реформування 

та фундаментальної трансформації в багатьох сферах державних інституцій. 

Подібні процеси торкнулися й Міністерства внутрішніх справ. Відносно не-

щодавно, з огляду на історичну ретроспективу, в Україні з’явилась Націона-

льна поліція. Разом із тим, Україна взяла не лише декларативний, а й факти-

чний рух в сторону інтеграції до Європейського Союзу, що зумовило необ-
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хідність гармонізації та синхронізації національного законодавства з євро-

пейським. Окрім того, різні українські державні інституції повинні фактично 

відповідати високим стандартам, які ставить громадянське суспільство євро-

пейських держав до своїх, щодо дотримання прав та свобод громадянина, че-

сті та гідності тощо. Функціонування Національної поліції не може бути ефе-

ктивним без досконалого нормативного забезпечення її діяльності. Водночас, 

неможливо досягти успіху в реформуванні національної поліції без залучен-

ня вже наявних або підготовки висококваліфікованих кадрів, а також налаго-

дження системи процесу постійного вдосконалення працівниками поліції 

власних професійних якостей. Це в свою чергу потребує наявності відповід-

ної нормативно-правової бази. 

В реаліях сьогодення проблематика регулювання питань первинної під-

готовки міститься  в нормах Закону України «Про Національну поліцію» а 

також у «Положенні про організацію первинної професійної підготовки полі-

цейських, яких вперше прийнято на службу в поліції» [3]. Загалом, в статті 

№72 Закону визначаються складові професійного навчання поліцейських у 

вигляді якраз первинної професійної підготовки, підготовки у відомчих ЗВО 

при МВС, практики післядипломної освіти й службової підготовки [1]. В 

статті №73 розкриваються базові питання щодо первинної профпідготовки. 

Згідно частини 1 статті 73-ої вказується, що особи, які вперше були прийняті 

на службу, зобов’язані пройти таку підготовку за спеціальними навчальними 

програмами задля набуття спеціальних навичок, які забезпечать їх ефективне 

виконання покладених на поліцейського повноважень. Згідно другого пункту 

статті від необхідності подібної підготовки звільняються особи, що здобува-

ють вишу освіту на денній формі за держзамовленням у відомчих ЗВО при 

МВС України, які здійснюють підготовку поліцейських. Згідно четвертого 

пункту, після проходження первинної професійної підготовки, поліцейські 

повертаються до тих закладів, установ поліції, з яких вони направлялись. 

Якщо особа була відрахована з навчального закладу, де проходила підготов-

ку, або отримала незадовільні оцінки під час іспитів, то після повернення до 

місця, звідки вони направлялась на навчання, вона підлягає звільненню зі 

служби. Подібна доля очікує й тих, хто був відрахований за станом здоров’я. 

Згідно сьомого пункту статті закон забороняє поліцейським без первинної 

професійної підготовки виконувати повноваження, а також долучатись до 

роботи з інформацією з обмеженим доступом, до діяльності, пов’язаної з ко-

ристуванням зброї чи спецзасобів, окрім навчального чи тренувального хара-

ктеру під час проходження первинної підготовки [1]. 

В «Положенні про організацію первинної професійної підготовки полі-

цейських, яких вперше прийнято на службу в поліції» деталізуються питання 

проходження відповідної підготовки. Після критичного аналізу й співстав-

лення Закону «Про Національну поліцію» й «Положення», наприклад, вче-

ний, професор К. Мельник зробив ряд зауважень та пропозицій щодо вдоско-

налення існуючої нормативно-правової бази. Якщо до проходження первин-



Актуальні питання забезпечення публічного порядку та безпеки в сучасних умовах … 

99  

ної підготовки поліцейському заборонено користуватись зброєю а також 

приступати до виконання обов’язків, неоднозначною постає норма пункту 

№3 ІІ Розділу Положення, де вказується строк у не пізніше ніж чотирнадцять 

календарних днів, які надаються на направлення на первинну професійну пі-

дготовку. Себто, два календарні тижні поліцейський не буде виконувати пов-

новаження й при цьому отримувати за рахунок платників податків грошове 

забезпечення. Вчений пропонує скоротити щонайменше вдвічі відповідний 

строк [6, с. 99–100].  

Окрім того, вчений зауважує про 8-й пункт ІІ Розділу «Положення», де 

містяться норми про підстави про не зарахування до закладів з надання пер-

винної підготовки, а саме за норму про незадовільний стан здоров’я. 

К. Мельник пише: «…. Нагадаємо, що ч. 2 ст. 61 Закону серед тих, хто не 

може бути поліцейським, передбачає осіб, які мають захворювання, що пе-

решкоджають проходженню служби в поліції. А ч. 1 ст. 50 Закону передба-

чає, що громадяни України, які виявили бажання вступити на службу в полі-

ції, з метою визначення стану їхнього здоров’я зобов’язані пройти медичні 

обстеження, а також перевірку рівня фізичної підготовки, психофізіологічне 

обстеження, обстеження на предмет виявлення алкогольної, наркотичної та 

токсичної залежності в порядку, визначеному Міністерством внутрішніх 

справ України. Таким чином, діє нормативна база, яка не дозволяє взагалі 

приймати до поліції громадян України, які мають незадовільний стан здо-

ров’я. З огляду на це, на наш погляд, є зайвим ще раз зазначати аналогічний 

випадок у п. 8 розділу ІІ Положення» [6, с.100]. Пункт №10 ІІІ Розділу «По-

ложення» передбачає можливість навчання за індивідуальним планом без ві-

дриву від служби особи, що вперше була прийнята на службу, хоча в статті 

№73, пункту сьомому Закону «Про Національну поліцію забороняється полі-

цейському без проходження первинної професійної підготовки залучатись до 

виконання функціональних обов’язків [6, c. 100]. 

Окремої уваги заслуговує питання нормативно-правового врегулюван-

ня службової підготовки тих поліцейських, які вже тривалий час працюють в 

структурі Національної поліції. Основною нормативно-правовою базою ви-

ступають згаданий Закон України «Про Національну поліцію», а також «По-

ложення про організацію службової підготовки працівників Національної по-

ліції України» [4]. Згідно пункту 4-го статті №72 Закону службова підготовка 

визначається як система заходів, які спрямовані на закріплення та оновлення 

у поліцейських необхідних знань, умінь та навичок з врахуванням оператив-

ної обстановки, специфіки та профілю оперативно-службової діяльності пра-

цівника. Аналізуючи «Положення» з діючими раніше нормативно-правовими 

актами, дослідник О. Головацький порівнює завдання службової підготовки 

згідно «Положення з організації професійної підготовки осіб рядового і нача-

льницького складу органів внутрішніх справ України» (яке втратило чин-

ність) [2] із завданнями, які ставляться перед сучасними поліцейськими, й 

зазначає, що до чинного законодавства не були включені розвиток у праців-
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ників органів внутрішніх справ особистих моральних якостей, почуття відпо-

відальності за власні дії, прагнення до вдосконалення професійного та зага-

льнокультурного рівня службовця, навчання працівників прийомам та спосо-

бам реалізації професійної та особистої безпеки під час виконання службових 

обов’язків, посилення зв’язків із населенням. О. Головацький зауважує на 

необхідності вкочення подібних завдань до чинного нормативно-правового 

акту [5, с. 77]. 

Таким чином, відповідно до реформування сучасної структури Мініс-

терства внутрішніх справ, запровадження нової державної інституції – Наці-

ональної поліції, відбувається поступово з оновленням нормативно-правової 

бази, що регулює різноманітні аспекти функціонування поліції. Протягом 

останніх років з’явились нові підзаконні нормативно-правові акти щодо ре-

гулювання питань первинної професійної підготовки поліцейських, службо-

вої підготовки. Деякі положення у науковців та практиків викликають слушні 

зауваження, й, відповідно, можна акцентувати увагу на тому, що наявна нор-

мативно-правова база потребує подальшого розвитку й вдосконалення. 
______________________________ 
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Адъюнкт 
 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРОБАЦИОННОГО  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КАЗАХСТАНА И УКРАИНЫ В СФЕРЕ  

ДОСУДЕБНОЙ ПРОБАЦИИ 
 

Процесс оптимизации правовых систем Республики Казахстан и Украи-

ны основывается на стремлении присоединения в международные интегра-

ционные процессы. Весьма значительным представляется аспект формирова-

ния и совершенствования механизмов правосудия и правоохранительной де-

ятельности, направленные на усиление защиты прав граждан и их безопасно-

сти. В качестве одной из эффективных мер для достижения поставленных 

целей рассматривается внедрение в уголовную политику современных мето-

дов работы с правонарушителями, в число которых входит пробация. 

Пробация относится к процессу исполнения в обществе наказаний и мер, 

предусмотренных законом и назначенных правонарушителю. Она включает 

широкий круг мероприятий и мер воспитательного воздействия, таких как 

надзор, контроль и оказание помощи, цель которых вовлечение осужденного 

в общественную жизнь, а также обеспечение безопасности общества[1].  

 Впервые в Украине термин «пробация» было использовано в Концеп-

ции развития уголовной юстиции в отношении несовершеннолетних, утвер-

жденной Указом Президента Украины от 24 мая 2011 г., где среди мероприя-

тий, ориентированных на развитие ювенальной уголовной юстиции, предус-

матривалось создание службы пробации для несовершеннолетних[2]. Одна-

ко, Закон «О пробации» был принят в 2015 году.  

Рассматривая становление пробации в казахстанской правовой системе 

следует отметить, что Законом Республики Казахстан «О внесении измене-

ний и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 

по вопросам службы пробации» от 15 февраля 2012 года № 556-IV были вне-

сены существенные изменения в законодательство страны. Ключевым моме-

нтом данных новелл можно назвать введение в законодательство Казахстана 

понятия «пробация». С 1 января 2015 года уголовно-исполнительные инспе-

кции преобразованы в службу пробации[3, с.4]. Тем не менее, нормативный 

документ, регламентирующий непосредственно основы пробации был при-

нят лишь в 2016 году. 

Традиционная пробационная деятельность состоит из общепринятых 

видов, таких как досудебный, приговорной, пенитенциарный и постпенитен-

циарный. Особый научный интерес вызывает досудебная модель, которая 

заключается в исследовании личности обвиняемого или подозреваемого на 

стадии досудебного расследования для предоставления характеристики суду 

в отношении подсудимого.   

В соответствии с Законом Украины «О пробации» под досудебной про-
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бацией понимается обеспечение суда информацией, характеризующей чело-

века, обвиняемого в совершении правонарушения, с целью учета обстоя-

тельств его жизни для принятия судом справедливого решения о мере его 

ответственности [4]. В то время как, казахстанский законодатель определил, 

что  досудебная пробация – деятельность и совокупность мер по оказанию 

социально-правовой помощи подозреваемому, обвиняемому, направленных 

на коррекцию их поведения[5].  

Указанные определения показывают абсолютно разные задачи, которые 

национальные службы пробации Казахстана и Украины считают первосте-

пенными. Так, украинская досудебная модель придерживается основопола-

гающей функции в виде составления социально - психологического портрета 

подсудимого и предоставление его органам правосудия. В то время как, ка-

захстанский законодатель нацелен на предупреждение новых преступлений 

со стороны лиц, подвергшихся уголовному преследованию путем оказания 

им социальной поддержки. Несмотря на закрепленный понятийный аппарат, 

в деятельность сотрудников службы пробации Казахстана входит функция 

всестороннего изучения личности обвиняемого (подозреваемого). 

Исследование личности обвиняемого (подозреваемого) состоит в прове-

дении полного и глубокого анализа в вопросах: его окружения (семьи, родст-

венников, друзей, коллег и т.п.), криминального прошлого, финансового по-

ложения, состояния здоровья (физического и психического), наличия зави-

симостей (алкогольной, наркотической, игровой и т.п.), отношения к совер-

шенному противоправному деянию. Эта работа осуществляется путем: про-

ведения бесед, психосоциального тестирования; сбора разных сведений от 

образовательных, медицинских учреждений; запроса характеризующих ма-

териалов с места работы, а также государственных (негосударственных) ор-

ганов. Полученные и обработанные сведения на обвиняемого (подозреваемо-

го) оформляются в виде досудебного доклада.  

Как в украинских, так и в казахстанских нормах пробации, досудебным 

докладом считается информация представленная службой пробации, содер-

жащая характеристику на личность обвиняемого (подозреваемого), в резолю-

тивной части которого дается рекомендация суду в применении того или 

иного уголовного наказания, способствующая его исправлению и социализа-

ции в будущем. Так как, досудебная пробация в Казахстане реализуется в 

форме оказания социально - правовой помощи, то в докладе отражаются све-

дения о выполнении мероприятий службы пробации и принятии ее помощи.   

Ключевым различием между казахстанской и украинской модели являе-

тся основание для проведения досудебной пробации. Согласно п. 13.1 ч. 9 ст. 

68 Уголовно - процессуального Кодекса Республики Казахстан (далее - УПК 

РК) подозреваемый имеет право обратиться в службу пробации для проведе-

ния в отношении него досудебной пробации. Аналогичным процессуальным 

правом наделено обвиняемое лицо в процессе досудебного производства (ч. 5 

ст. 65 УПК РК) [6].  
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Украинская правоприменительная практика осуществляется в случае, 

если лицо обвиняется в совершении преступления небольшой или средней 

тяжести, либо тяжелого преступления, за которое нижний предел санкции не 

превышает пяти лет лишения свободы, суд выносит постановление, в кото-

ром поручает работнику пробации составить досудебный доклад [7].  

Производство досудебной пробации по требованию органов правосудия,  

на наш взгляд, наиболее верное решение, потому как обеспечивает значи-

мость подготовленного службой пробации документа и определяет статус 

самого сотрудника в процессе уголовного судопроизводства. Так, ст. 72-1 

Уголовно - процессуального кодекса Украины регламентирует полномочия и 

обязанности представителей персонала органа пробации в области досудеб-

ной пробации. Сотрудники участвуют в процессе судебного разбирательства 

и предоставляют объяснения по поставленным судом вопросам по досудеб-

ному докладу[8]. Касательно, казахстанского опыта производства досудеб-

ной модели, правовое положение специалистов пробации в качестве участ-

ников уголовного процесса не закреплено.   

Таким образом, анализируя нормы уголовно - процессуального, а также 

пробационного законодательства Казахстана и Украины следует вывод, что 

укоренившиеся элементы досудебной пробации придерживаются обеими 

странами, выражающиеся в исследование личности обвиняемого (подозрева-

емого), составлении в отношении него досудебного доклада. Однако, имеют-

ся существенные отличия организационно - структурного построения деяте-

льности казахстанской и украинской служб пробации. Тем не менее, изуче-

ние разных национальных пробационных механизмов способствуют выявле-

нию имеющихся положительных сторон, которые могут служить образцом 

для совершенствования и развития отечественной правовой системы.  
____________________________ 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУТУ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Реформування національного законодавства у призмі європейської інте-

грації покликано сприяти забезпеченню прав і свобод людини і громадянина 

в Україні на якісно новому рівні. Втім, інститут адміністративної відповіда-

льності не повною мірою відповідає сучасним реаліям, що не дозволяє вва-

жати адміністративно-правові засоби ефективним інструментом правового 

впливу. Відповідні проблеми стосуються як правотворчої так і правозастосо-

вної практики, через наявність яких можна спостерігати зростання фактично 

скоєних адміністративних правопорушень та відсутність ефективної їм про-

тидії і запобігання. 

Таким чином, важливість інституту адміністративної відповідальності 

обумовлена не лише виконанням попереджувальної й охоронної функцій, а й 

вихованням особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі до-

держання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання 

вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими 

особами. 

Зауважимо, що національне законодавство не містить визначення адмі-

ністративної відповідальності, а думки вчених щодо її сутності хоча і висту-

пають у одному руслі, мають певні відмінності. Приміром, Т. Коломоєць за-

значає, що «адміністративна відповідальність – це різновид правової відпові-

дальності, специфічна форма негативного реагування з боку держави в особі 

її компетентних органів на відповідну категорію протиправних проявів (на-

самперед адміністративних проступків), згідно з якою особи, що скоїли ці 

правопорушення, мають дати відповідь перед уповноваженим державним ор-

ганом за свої неправомірні дії і понести за це адміністративні стягнення в 

установлених законом формах і порядку» [1, с.17]. 

Ми цілком підтримуємо наведено дефініцію і наголошуємо на тому, що 

стягнення має бути ефективним і доцільним, а інакше втрачається сенс засто-

сування заходів адміністративної відповідальності. При цьому, із положень 

чинного Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУ-

пАП)  можна побачити, що за вчинення окремих адміністративних правопо-

рушень передбачено штрафні санкції обсягом 0,5 н.м.д.г. тобто 8,5 гривень. 

Наприклад це такі склади адміністративних правопорушень, як: стаття 104 

КУпАП (Проїзд по посівах або насадженнях на автомобілі, тракторі, комбай-
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ні чи іншій машині), 116-2 (Викидання за борт річкового або маломірного 

судна сміття та інших предметів), 119 (Викидання сміття та інших предметів 

з вікон і дверей автобусів, маршрутних таксі, тролейбусів або трамваїв), 134 

(Провезення ручної кладі понад установлені норми на залізничному, морсь-

кому і річковому транспорті), 175 (Порушення встановлених законодавством 

вимог пожежної безпеки, а також використання пожежної техніки та засобів 

пожежогасіння не за призначенням), 188-8 (Невиконання приписів та поста-

нов посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує дер-

жавну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства 

про пожежну і техногенну безпеку, або створення перешкод для їх діяльнос-

ті) [2]. 

Відповідно, спостерігаючи очевидну тенденцію до збільшення кількості 

вчинених адміністративних правопорушень, ми можемо спостерігати засто-

сування державою в особі її уповноважених органів адміністративних стяг-

нень у вигляді штрафу обсягом 8,5 гривень. Такий стан справ нівелює ефек-

тивність інституту адміністративної відповідальності за окремими напрямка-

ми в сучасний період. 

В цьому аспекті М. Колеснікова та Л. Калініченко слушно відмічають, 

що адміністративна відповідальність відіграє важливу роль на сучасному 

етапі становлення та розбудови правової держави, адже адміністративні пра-

вопорушення є найбільш численним видом проступків. Своєю суспільною 

небезпекою кожне окреме правопорушення не завдає значної шкоди, проте 

своєю чисельністю значно погіршує стабільність та розвиток суспільства та 

держави в цілому [3, с.106]. 

Дійсно, адміністративні правопорушення, через свою поширеність ви-

ступають своєрідним трампліном для вчинення правопорушень із більш тяж-

кими негативними наслідками, а відсутність належних за обсягом стягнень 

(міри відповідальності) не справляє правовиховуючого впливу. 

І. Комарницька відмічає, що наступна трансформація адміністративної 

відповідальності пов’язана із вдосконаленням систем адміністративних стяг-

нень, які є юридичною формою реалізації цієї відповідальності за рахунок їх 

розширення. Тут йдеться про чітку регламентацію цих стягнень, як до фізич-

них, так і юридичних осіб за вчинення адміністративних проступків, переду-

сім штрафів. Фахівець вказує, що сьогодні законодавству в сфері адміністра-

тивної відповідальності властива несистематичність, навіть за наявності ко-

дифікованого акта (КУпАП – прим. наша). Такий стан адміністративних норм 

не відповідає правовій визначеності демократичної держави, а отже, стан ін-

ституту адміністративної відповідальності на цей час не відповідає вимогам 

сучасності та суспільного розвитку, а тому потрібно реформувати й вдоско-

налити його систематизацією адміністративного законодавства у єдиний ко-

дифікований акт відповідно до сучасного життя та суспільства [4, с.168]. 

Підводячи підсумок, зауважимо, що «перезавантаження» інституту ад-

міністративної відповідальності в Україні має відбуватися з урахуванням на-
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ступних моментів: 

По-перше, збільшення обсягів адміністративних стягнень є доцільним і 

необхідним. Причому зростати мають не штрафи, а має бути змінена одиниця 

їх обрахунку, так званий, н.м.д.г. 

По-друге, без оптимізації практики правозастосування в бік спрощення 

процедури притягнення да адміністративної відповідальності, збільшення 

обсягів адміністративних стягнень не дозволить виправити поточну негатив-

ну тенденцію із збільшенням адміністративних правопорушень. 
___________________________ 
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РОЛЬ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ 

І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 
 

В сьогоднішніх умовах суспільного життя, важливу роль відіграє  громад-

ська думка. Здійснюючи свою діяльність органи державної влади у сфері запо-

бігання правопорушенням, пов’язаних з корупцією, повинні не тільки дотриму-

ватися принципів українського адміністративного права закріплених в Консти-

туції України, але й враховувати громадську думку щодо такої діяльності. 

Важливо зазначити, що з метою врахування громадської думки, держа-

вою здійснюються правові заходи щодо забезпечення участі громадськості у 

формуванні та реалізації державної політики. Так, відповідно до постанови 

КМУ «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 

державної політики» від 03.11. 2010 р. № 996, яким затверджено Порядок  

проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації 

державної політики, який визначає основні вимоги до організації і проведен-

ня органами виконавчої влади консультацій з громадськістю з питань форму-

вання та реалізації державної політики, які проводяться з метою залучення 

громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості 
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для їх вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої вла-

ди, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності за-

значених органів [1]. 

Аналіз чинного законодавства та вище вказаних підходів дає можливість 

зазначити, що чинне антикорупційне законодавство надає можливість здійс-

нення не тільки державного, але й громадського контролю, шляхом враху-

вання громадської думки  в діяльності державних органів. 

Згідно ст. 14 Закону України «Про запобігання корупції» громадський 

контроль за діяльністю Національного агентства забезпечується через Гро-

мадську раду при Національному агентстві, що утворюється та формується 

Кабінетом Міністрів України з 15 осіб на підставі результатів конкурсу. По-

рядок організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради 

при Національному агентстві визначається Кабінетом Міністрів України. 

Громадська рада при Національному агентстві заслуховує інформацію про 

діяльність, виконання планів і завдань Національного агентства, затверджує 

щорічні звіти про діяльність Національного агентства, надає висновки за ре-

зультатами експертизи проектів актів Національного агентства, делегує для 

участі в засіданнях Національного агентства свого представника з правом до-

радчого голосу. Національне агентство готує щорічні звіти про свою діяль-

ність, які після затвердження Громадською радою при Національному агент-

стві оприлюднюються на його офіційному веб-сайті [2]. 

До основних завдань та повноважень Національного агентства як превен-

тивного антикорупційного органу належить, зокрема інформування громадсь-

кості про здійснювані Національним агентством заходи щодо запобігання кору-

пції, а також реалізація заходів, спрямованих на формування у свідомості гро-

мадян негативного ставлення до корупції. Протягом 2018 року Громадською 

радою при Національному агентстві проведено 4 засідання, надано 28 висновків 

на проекти рішень Національного агентства, а також надано пропозиції стосов-

но підготовки проекту нормативно-правового акта та забезпечено участь пред-

ставника Громадської ради при Національному агентстві в діяльності робочої 

групи [3]. На сьогодні до складу складу Громадської ради при Національному 

агентстві з питань запобігання корупції входять 11 представників громадських 

організацій, що представляють різні регіони держави. 

З метою забезпечення формування та діяльності Ради  громадського ко-

нтролю при Національному антикорупційному бюро України, на виконання 

 Закону  України  «Про Національне антикорупційне бюро», Указом Прези-

дента України  №  272/2015 від 15.05.2015 р.,  затверджено «Положення про 

Раду громадського контролю при Національному антикорупційному бюро 

України» [4]. Члени Ради громадського контролю Національного бюро ма-

ють суттєвий вплив на  організаційне функціонування Національного бюро, 

оскільки їх представники входять до складу конкурсних комісій, які прово-

дять конкурс на зайняття вакантних посад у Національному бюро,  а отже 

можуть впливати на якісний склад посадових осіб Національного бюро. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/140-2015-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/140-2015-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#n2


Метеріали Міжнародної науково-практичної конференції (ДДУВС, 25.10.2019) 

108  

Варто звернути увагу, що з метою врахування громадської думки   за-

стосовуються різноманітні форми взаємодії між громадянами та органами 

державної влади, відокремлюються наступні:   громадські  дорадчі   комітети; 

громадські слухання; дорадчі ради; громадянська просвіта; консультації; 

круглі столи; опитування громадської думки; організація громади; соціаль-

ний моніторинг; створення коаліцій [5, с. 12]. 

З урахуванням наукових думок та аналізу антикорупційного законодав-

ства, можна зазначити, що громадська думку у сфері запобігання і протидії 

корупції в Україні виступає як самостійний елемент впливу на діяльність ор-

ганів державної влади й реалізується шляхом здійснення громадського конт-

ролю за діяльністю спеціально уповноважених суб’єктів публічного управ-

ління у сфері запобігання правопорушенням, пов’язаних з корупцією. 

Водночас ефективність впливу громадської думки залежить від встанов-

лення правового зв’язку, які визначається: «Положенням про Раду громадсь-

кого контролю при Національному антикорупційному бюро України» (Указ 

Президента України); «Положенням про Громадську раду при Національно-

му агентстві з питань запобігання корупції» (розпорядження Кабінету Мініс-

трів України); «Положенням про Раду громадського контролю при Держав-

ному  бюро   розслідувань»  (постанова  Кабінету  Міністрів України); 

«Положенням про Громадську раду при Міністерстві внутрішніх справ 

України» ( наказ Міністра внутрішніх справ України); «Положенням про 

Консультативну раду при Генеральній прокуратурі України: (наказ Генера-

льного прокурора України). 

Якщо Громадські раді, які діють при: Національному агентстві з питань 

запобігання корупції; Національному антикорупційному бюро України; Дер-

жавному бюро розслідувань, враховуючи громадську думку можуть  вливати 

на  організаційне функціонування вказаних органів, то Громадська рада при 

Міністерстві внутрішніх справ України та Консультативна рада при Генера-

льній прокуратурі України,  не мають прав, які б впливали на організаційну 

діяльність органів Національної поліції та органів прокуратури. 

Разом з тим, положення законів свідчить, що вказаний контроль здійс-

нюється від імені держави, чому сприяє врахування громадської думки. 
 __________________________ 

1. Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної полі-

тики: постанова Кабінету Міністрів України № 996 від 03.11. 2010 р. URL: https://zakon. 

rada. gov. ua/laws/show/996-2010-п 

2. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10. 2014 р. № 1700-VII. Відомості 

Верховної Ради України. 2014. № 49. Ст. 2056.  

3. Звіт про діяльність Національного агенства з питань запобігання корупції за 2018 

рік. URL: https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2019/04/Zvit2018-1.pdf 

4. Положення про Раду громадського контролю при Національному антикорупцій-

ному бюро України: Указ Президента України №  272/2015 від 15.05.2015 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/272/2015 

5. Держава і громадянин: шлях до співпраці: Наук.-метод. матеріали з питань орг. 

громад. слухань / Уклад.: Е. А. Афонін, Л. В. Гонюкова. К.: Вид-во НАДУ, 2006. 84 с. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF
https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2019/04/Zvit2018-1.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/272/2015
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Казміришин  

Ернест Олександрович                                                                                                                                    
здобувач 

(Університет сучасних знань) 

 

ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ  

У СФЕРІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 

 

Інтеграція України в європейський простір з метою набуття у майбут-

ньому членства в ЄС є цивілізаційним вибором країни, який визначено Зако-

ном України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики». 

Перспектива членства в ЄС України як невід’ємної частини Європи є 

стратегічним напрямом перетворень в країні, які орієнтовані на чинну в дер-

жавах – членах ЄС модель соціально-економічного розвитку. 

Європейська інтеграція у політичному вимірі пов’язана із створенням 

надійних механізмів політичної стабільності, демократії та безпеки. В еконо-

мічному – це шлях модернізації економіки України, залучення іноземних ін-

вестицій і новітніх технологій, підвищення конкурентоспроможності вітчиз-

няного товаровиробника, виходу на світові ринки, насамперед на ринок ЄС, і, 

як наслідок, створення нових робочих місць, забезпечення соціальної стабі-

льності – досягнення високих соціальних стандартів держав – членів ЄС. 

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми держава-

ми-членами, з іншої сторони (далі — Угода про асоціацію), яка набрала чин-

ності 1 вересня 2017 р., відкрила новий етап у співпраці України та ЄС. Уго-

да про асоціацію спрямована на поступове зближення України та ЄС, форму-

вання необхідних рамок для політичного діалогу в усіх сферах, створення 

умов для посилених економічних та торговельних відносин, які вестимуть до 

поступової інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС, посилення співро-

бітництва у сферах юстиції, свободи та безпеки з метою забезпечення верхо-

венства права, поваги до прав людини і основоположних свобод, гендерної 

рівності та подолання дискримінації в усіх її формах та проявах. 

Масштабність процесу європейської інтеграції України та впровадження 

положень Угоди про асоціацію, вплив цих процесів на життя кожного грома-

дянина робить необхідним проведення потужної роз’яснювальної та комуні-

каційної роботи. Адже, незважаючи на прагнення українців повернутися до 

європейської сім’ї та чітко зафіксовану в нормативно-правових актах страте-

гію приєднання України до ЄС, сам цей процес, а також його наслідки для 

українських громадян часто залишаються недостатньо зрозумілими широко-

му загалу, а отже, і весь процес викликає неоднозначну реакцію з боку різних 

верств. Особливо актуальною ця проблема відчувається на регіональному та 

місцевому рівнях, де все ще домінуючими є погляди на євроінтеграцію, як на 
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суто зовнішній процес, який не стосується внутрішніх перетворень в країні та 

громадян. 

З 2004 по 2011 рік в Україні функціонували дві державні програми інфо-

рмування громадськості з питань європейської інтеграції України (Указ Пре-

зидента України від 13 грудня 2003 р. № 1433 “Про державні програми з пи-

тань європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004—2007 ро-

ки”, постанова Кабінету Міністрів України від 2 липня 2008 р. № 594 “Про 

затвердження Державної цільової програми інформування громадськості з 

питань європейської інтеграції України на 2008—2011 роки”). Однак жодна з 

них не виконана через відсутність бюджетних коштів, чіткої та адекватної 

системи моніторингу реалізації завдань програм, взаємодії між владою та ін-

ститутами громадянського суспільства тощо. 

У 2013 році прийнято Концепцію реалізації державної політики у сфері 

інформування та налагодження комунікації з громадськістю з актуальних пи-

тань європейської інтеграції України на період до 2017 року (розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 27 березня 2013 р. № 168 “Про схвалення 

Концепції реалізації державної політики у сфері інформування та налаго-

дження комунікації з громадськістю з актуальних питань європейської інтег-

рації України на період до 2017 року”). Однак через скорочення видатків на 

виконання державних програм зазначена Концепція також фактично не ви-

конувалась. 

У зв’язку з цим актуальними залишаються ряд таких проблем: 

недостатній рівень свідомої підтримки широким загалом українського 

суспільства процесу європейської інтеграції; 

істотний дисбаланс рівня підтримки населенням зовнішньополітичного 

курсу на європейську інтеграцію в різних регіонах України; 

нерозуміння широким колом громадян взаємозв’язку між процесами єв-

ропейської інтеграції та підвищенням рівня життя і політичною стабільністю; 

існування реальних ризиків зменшення рівня підтримки громадянами 

процесів європейської інтеграції та вступу до ЄС. 

Масштабність та складність розв’язання цих завдань, кількість задіяних 

в процесі учасників, негативний досвід державних органів в цьому питанні 

обумовлює необхідність формування цілком нової цілісної та зрозумілої 

державної євроінтеграційної політики України, яка повинна бути чітко ви-

значена за пріоритетними напрямами, що мають дедалі більше розкривати 

саме соціальний характер усієї державної політики. 

Важливими етапами формування та, водночас, ключовими детермінантами 

ефективності євроінтеграційної державної політики України є стратегія і такти-

ка. Від якості стратегії і тактики залежать обґрунтованість євроінтеграційної 

державної політики України, її цілеспрямованість, реальність, ефективність. Ра-

зом з тим, навіть дрібні погрішності в ході їх здійснення можуть обернутися 

серйозними проблемами при вирішенні важливих політичних завдань.  

Маємо відзначити те, що будь-яка стратегія нерозривно пов’язана із пе-
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вними цілями. Адже стратегія і тактика – це певний шлях, який веде до дося-

гнення конкретних цілей. Саме тому, в теорії державного управління існує 

така категорія як стратегічні цілі [1, с. 63]. Разом із тим, цілі є різними за сво-

їм значенням і терміном досягнення. Так, є цілі досягнення яких не потребує 

значних часових, організаційних та фінансових затрат. Такі цілі в теорії дер-

жавного управління називають оперативними. А є інші цілі, які навпаки пот-

ребують значних часових, організаційних та фінансових зусиль. Саме такими 

є стратегічні цілі до реалізації яких власне і веде стратегія. Враховуючи та-

кий складний шлях їх реалізації стратегічні цілі мають: по-перше, досить ре-

тельно обиратися, адже їх невірний вибір веде до значних фінансових, орга-

нізаційних та часових втрат, а, по-друге, має ретельно плануватися шлях, або 

стратегія досягнення таких цілей. Саме тому, слушною в цьому контексті є 

думка С.О. Мосьондза про те, що стратегія розробляється на основі довго-

строкової концепції соціально-економічного й науково-технічного розвитку 

країни. Вибір стратегії – це  визначення генеральної лінії та головної мети 

наукового розвитку, способів розвитку і використання наукового потенціалу 

[2, с. 16]. Таким чином, стратегія має визначити:  

• головну мету та стратегічні цілі відповідного напрямку державної політики; 

• основний вектор спрямування зусиль суб’єктів публічної адміністрації 

України, щодо реалізації відповідного напрямку державної політики; 

• визначити способи реалізації такого напрямку державної політики з 

метою найефективнішого використання адміністративних, фінансових, часо-

вих та ін. ресурсів. 

Очевидно те, що зазначеним критеріям має відповідати стратегія реалі-

зації державної політики України у сфері європейської інтеграції. Таким чи-

ном, її функціональне призначення має полягати у: а) визначенні головної 

мети та стратегічних цілей реалізації державної політики у сфері європейсь-

кої інтеграції; б) у ній мають бути чітко визначене коло суб’єктів публічної 

адміністрації України та завдання, які ставляться перед ними з метою реалі-

зації цього напрямку державної політики України; в) у ній мають бути визна-

чені адміністративні, фінансові, організаційні та інші заходи, які необхідно 

здійснити для ефективної та своєчасної реалізації цієї стратегії. 
____________________ 

1. Державне управління: теорія і практика / За заг. ред. д-ра юрид. наук. проф. В.Б. 

Авер’янова. Київ: Юрінком Інтер, 1998 . 432 с. 

2. Мосьондз С.О. Стратегічний вектор розвитку державної політики у сфері науки в 

Україні. Адміністративне право і процес: науково-практичний журнал. 2013. №3(5)/2013. 

С. 16 – 22. 
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К ВОПРОСУ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Задачи продуктивного воздействия на национальную и международную 

преступность обозначены в актуальной повестке дня практически во всех 

странах мира. Наряду с формированием современной парадигмы противо-

действия преступности, развитием новейших криминологических отраслей, 

дальнейшую разработку получают имеющиеся теоретические положения, что 

обусловило выделение в системе криминологии самостоятельной теории 

предупреждения преступности. 

Приоритетной задачей современной государственной политики Респуб-

лики Казахстан во всех программных документах определено противодейст-

вие всем формам и проявлениям терроризма, экстремизма и радикализма.  

Действующее национальное законодательство Республики Казахстан 

содержит достаточное количество разнообразных нормативных актов, разли-

чающихся по юридической силе, уровню, объему регулируемых отношений, 

степени регламентации вопросов предупреждения террористической престу-

пности: Законы Республики Казахстан от 13 июля 1999 года «О противодейс-

твии терроризму», от 18 февраля 2005 года «О противодействии экстремиз-

му», от 29 апреля 2010 года «О профилактике правонарушений», от 6 января 

2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан», Государс-

твенная программа по противодействию религиозному экстремизму и терро-

ризму в Республике Казахстан на 2018-2022 годы.  

Социальная обусловленность уголовной ответственности за террористи-

ческие преступления проявляется в объективной необходимости реагировать 

на непрестанное количественное возрастание объема преступных проявлений 
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терроризма;  невозможности противодействия совершению таких деяний 

иными, не уголовно-правовыми средствами и методами; изменении качест-

венной характеристики террористической преступности; соразмерности 

отрицательных и положительных последствий криминализации террористи-

ческих преступлений.  

На сегодняшний день в Казахстане безопасность обеспечивается путем 

реализации последовательной государственной политики, характеризующей-

ся четким разграничением компетенции и обеспечением согласованного фу-

нкционирования всех органов и организаций, должностных лиц и граждан. 

Республика Казахстан гарантирует обеспечение безопасности всеми имею-

щимися в ее распоряжении средствами и методами, в т.ч. экономическими, 

политическими, военными, правовыми, специальными (разведка, контрраз-

ведка). 

В числе правовых гарантий обеспечения стратегии безопасности лично-

сти, общества и государства центральное место отведено уголовному закону.  

Понятие «безопасность» использовано во всех уголовных законах, дейс-

твовавших на территории Казахстана. Глава 8 Уголовного кодекса РСФСР 

1922 года предусматривала ответственность за «Нарушение правил, охраня-

ющих народное здравие, общественную безопасность и публичный порядок». 

В уголовных кодексах советского периода имелись главы, посвященные пре-

ступлениям против общественной безопасности. Некоторые виды преступле-

ний, посягающих на общую безопасность, предусматривались и в других 

главах кодекса. 

Историко-правовой анализ норм, регламентирующих ответственность за 

террористические преступления, показал, что совершенствование национа-

льного уголовного права направлено на приведение уголовного законодате-

льства в соответствие со складывающимися реалиями, расширение правовых 

гарантий защиты общественной безопасности от преступных посягательств 

[1]. 

Действующее уголовное законодательство Республики Казахстан (УК 

РК 2014 года)  террористические преступления выделяет в самостоятельную 

группу преступлений против общественной безопасности (глава 10 УК). При 

этом структурно террористические преступления расположены на первом 

месте, что свидетельствует о том, что законодатель расценивает данные пре-

ступления как наиболее опасные деяния. 

Террористические  преступления как единичные проявления 

терроризма обладают более четкими признаками, позволяющими 

рассматривать их как частные случаи устрашения ограниченного круга лиц. 

Учитывая современные тенденции уголовно-правовой политики, свя-

занные с повышением роли превентивной функции, особо значение имеют 

составы, направленные на пресечение террористической и экстремистской 

деятельности на ее ранних этапах.  

Уголовный закон также обеспечивает охрану безопасности человечества 
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(глава 4 УК), безопасности государства (глава 5 УК), информационной безо-

пасности (глава 7 УК), экономической безопасности (глава 8 УК), экологиче-

ской безопасности (глава 13 УК), транспортной безопасности (глава 14 УК). 

Сравнительный анализ конкретных правовых норм, предусматриваю-

щих ответственность за посягательства на отдельные виды безопасности, по-

казывает, что в целом, положения УК РК 1997 года сохранены. 

8 декабря 2017 года Верховным судом Казахстана принято специальное 

нормативное постановление «О некоторых вопросах судебной практики по 

применению законодательства о террористических и экстремистских престу-

плениях», в котором высшая судебная инстанция страны на основе результа-

тов обобщения судебной практики дала разъяснения по вопросам квалифи-

кации террористических преступлений с учетом изменений в регламентации 

уголовной ответственности.   

Отметим, что Верховным судом Республики Казахстан на форуме «Тал-

дау» размещены Обобщения судебной практики, проведенные судьями обла-

стных судов по отдельным нормам действующего законодательства, в основ-

ном, за 2015 год, а также Банк судебных актов в разрезе категорий дел [2]. 

В целом, созданная площадка для дискуссий на тему обобщений судеб-

ной практики по актуальным проблемам правопримененияшироко использу-

ется  практикующими юристами, а также в учебной и научно-

исследовательской деятельности. 

Мы солидарны с современными исследователями в том, что террористи-

ческую преступность необходимо выделить в самостоятельный вид преступ-

ности. Так, российские ученые Шестаков Д.А., Козаченко И.Я. предлагают 

криминальное насилие, терроризм и вооруженную преступную деятельность 

объединить в раздел «Вайолентология» (учение о насилии) [3].  

Противодействие террористическим преступлениям должно осуществ-

ляться с учетом их криминологических особенностей: наличие развитой ин-

фраструктуры террористической деятельности, включающей финансовое, 

материально-техническое и кадровое обеспечение; активная пропаганда иде-

ологии и практики терроризма, ее оправдание; организованный и вооружен-

ный характер террористической деятельности. 
___________________ 

1 Калгужинова А.М. Некоторые вопросы обеспечения криминологической безопас-

ности в Казахстане: Совершенствование деятельности правоохранительных органов с уче-

том современных реалий: Материалы международ. науч.-практ.конф. в свете Послания 

Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана «Рост благосостояния 

казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» (16 ноября 2018 года). - Актобе: 

АЮИ МВД РК им. М.Букенбаева, 2018. - С.107-109. 

2 Верховный суд Республики Казахстан. Форум «Талдау». Банк судебных актов > 

Уголовные дела > URL: 

http://office.sud.kz/forumTaldau/forum.xhtml?content=banks&category=19&view=initial (Дата 

обращения: 15.10.2019). 

3 Частная криминология /Отв.ред. Д.А.Шестаков. - СПб.: Юридический центр Пресс, 

2007. - 771 с. 

http://office.sud.kz/forumTaldau/forum.xhtml?content=banks&category=19&view=initial
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SMART-БЕЗПЕКА СУЧАСНОГО МІСТА: ЗА І ПРОТИ 

 

Життя сучасної людини не уявляється без присутності в ньому цифро-

вих технологій. Навіть якщо сама особа майже не користується ними у по-

всякденності, безліч її особистих даних перебувають у цифровому вимірі: 

вона потрапляє у поле зору відео та фотокамер, її анкетні дані внесено до 

безлічі баз, а право на приватність особистого життя постійно знаходиться 

під загрозою його порушення. 

Головним призначенням цифрових технологій є підвищення комфортнос-

ті життя людини: починаючи від побутової техніки і закінчуючи цифровою 

інфраструктурою міст. Протягом останніх років застосування цифрових тех-

нологій у державному секторі (сфера послуг, правоохоронна діяльність тощо) 

в Україні набуває все більше популярності. Смарт-технології є зв’язуючим 

компонентом між різними сферами життя населеного пункту. Так, викорис-

тання цифрових технологій запроваджує новий рівень координації діяльності 

оперативних, чергових, диспетчерських та муніципальних служб, відповідаль-

них за громадську безпеку та повсякденну життєдіяльність місцевих громад, а 

також забезпечує механізми швидкого реагування відповідних служб із метою 

усунення наслідків правопорушень та надзвичайних ситуацій [1, с. 27]. 

У світлі діджіталізації всіх сфер життєдіяльності безпека міста ХХІ сто-

річчя також базується на цифрових технологіях. Зарубіжний досвід щодо ви-

користання сучасних технологій у правоохоронній діяльності є досить успі-

шним: зниженню злочинності та підвищенню рівня громадської безпеки у 

низці країн сприяли такі технології, як смарт-камери, новітні технології у ро-

боті поліції, застосування робототехніки, дронів та ін. [2]. В Україні у межах 

проекту Smart City безпековий напрям смарт-технологій запроваджується в 

Києві, Харкові, Львові, Дніпрі, Вінниці, Маріуполі, Чернігові та ін. Зокрема, 

у столиці активно реалізується проект «Безпечне місто», основою якого є 

встановлення смарт-відеокамер (мета столичної влади – щонайменше 20 ти-

сяч камер; для порівняння – у Лондоні та Сінгапурі їх близько 100 тисяч), що 

сприятимуть підтриманню правопорядку на вулицях і дорогах міста [3]. На-

разі встановлено понад 6 200 камер відеоспостереження, що, окрім функції 

огляду, можуть розпізнавати обличчя й автомобільні номери, а також фіксу-

вати порушення правил дорожнього руху і визначати ступінь завантаженості 
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руху на дорозі [4]. Поки що система відеоспостереження знаходиться на ета-

пі розробки і масштабування, але вже стала певною підмогою в роботі полі-

ції, силових структур та комунальних служб, про що свідчить той факт, що 

останнім часом рівень розкриття злочинів у столиці збільшився на 48 % [4]. 

Перспективи формування та функціонування smart системи, що забезпе-

чувала б підтримку правопорядку у населеному пункті, на нашу думку, є та-

кі: 1) підвищення оперативності розкриття кримінальних правопорушень; 

2) посилення рівня технічного оснащення правоохоронних органів; 

3) створення репрезентативної інформаційної бази правоохоронних органів; 

4) зменшення рівня злочинності; 5) убезпечення міста від надзвичайних си-

туацій та ін. 

Та поряд із цим, як і будь-яке нововведення, деякі неточності практичної 

реалізації запропонованого підходу викликають занепокоєння. Наприклад, 

постає питання щодо: 

1) фінансування таких проектів. Адже, за даними ЗМІ, вартість однієї 

смарт-відеокамери обходиться у суму від 5 до 60 тисяч гривень [3]. До того ж 

значно більшою статтею видатків є закупівля не самих камер відеоспостере-

ження, а серверного обладнання та облаштування відповідних операційних 

центрів. Наприклад, для створення всієї системи, від установлення камер та 

організації закритого каналу мережі передачі даних до обладнання робочих 

місць операторів у м. Києві, довелося витратити близько 500 мільйонів гри-

вень [4]. При цьому в планах на 2019-2022 роки за цією цільовою програмою 

обсяг витрат становитиме понад мільярд [4]; 

2) захисту інформації, що фіксується такими камерами, її накопичення 

та зберігання; 

3) виникає проблема порушення права особи на приватність; 

4) створюються умови для розвитку кіберзлочинності (адже на кожний 

новий технічний захист від неї з часом знаходиться і контр-засіб) та ін. 

Таким чином, Smart City – концепція розвитку сучасного населеного пу-

нкту, основою якої є IT-технології. Важливий напрям цієї концепції охоплює 

сферу безпеки громадян і полягає у застосуванні вказаних технологій для пі-

дтримання правопорядку та громадської безпеки. Адже місто майбутнього – 

безпечне місто! 
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Теоретично-концептуальні засади визначення підтримання публічної 

безпеки та порядку встановлені у працях: В.Б. Авер’янова, С.С. Алексєєва, 

М.І. Бажанова, О.М. Бандурки, Д.Н. Бахраха, О.К. Безсмертного,                        

Ю.П. Битяка, С.Н. Братусь, І.І. Веремеєнко, І.П. Голосніченко,                              

І.М. Даньшина, Е.В. Додина, О.В. Дяченко, А.І. Єлістратова, Л.В. Коваля, 

А.Т. Комзюка, Б.П. Курашвілі, В.М. Олійника, В.Ф. Опришко, В.Я. Тація, 

В.П. Тихого, М.М. Тищенко, Ю.М. Тодики, В.А. Юсупова, А.Ю. Якимова, 

О.М. Якуби, Ц.А. Ямпольської, О.В. Яценко та інших. Низку питань щодо 

підтримання публічної безпеки та порядку висвітлено практичними співробі-

тниками правоохоронних органів у періодичній пресі, у журналах та висту-

пах на телебаченні. 

Для детального з’ясування організації діяльності органів поліції щодо 

підтримання публічної безпеки та порядку під час надзвичайних ситуацій 

природного й техногенного походження, необхідно з’ясувати сутність даного 

явища. Надзвичайні ситуації техногенного характеру класифікують за такими 

основними ознаками: за масштабами наслідків (об'єктового, місцевого, регіо-

нального та загальнодержавного рівня); за галузевою ознакою (надзвичайні 

ситуації в сільському господарстві; у лісовому господарстві; на заповідній 

території, об’єктах особливого природоохоронного значення; у водоймах; 

https://rubryka.com/article/yak-zbuduvaty-rozumne-misto/
https://ua.112.ua/statji/usmikhnitsia-vas-znimaie-prykhovana-kamera-yak-pratsiuie-stolychna-systema-videosposterezhennia-483447.html
https://ua.112.ua/statji/usmikhnitsia-vas-znimaie-prykhovana-kamera-yak-pratsiuie-stolychna-systema-videosposterezhennia-483447.html
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матеріальних об'єктах – об'єктах інфраструктури, промисловості, транспорту, 

житлово-комунального господарства та населення – персонал підприємств та 

установ, мешканці житлових будинків, пасажири транспортних засобів то-

що). Усі надзвичайні ситуації техногенного характеру поділяються на: транс-

портні аварії, пожежі (вибухи); наявність у довкіллі шкідливих речовин по-

над гранично допустимі концентрації (далі – ГДК); аварії із загрозою викиду 

(викидом) хімічних небезпечних речовин і біологічних небезпечних засобів; 

аварії із загрозою викиду (викидом) радіоактивних речовин; раптове руйну-

вання будівель і споруд; аварії на об’єкОксана Панова Ключові слова: полі-

ція, публічний порядок, безпека, надзвичайні ситуації, діяльність, загрози си-

стеми життєзабезпечення; аварії на електроенергетичних спорудах; аварії на 

очисних спорудах, гідродинамічні аварії. Транспортні аварії поділяються на 

аварії (катастрофи): на залізничному транспорті (товарних поїздів, пасажир-

ських, поїздів метрополітену); на автомобільному транспорті; на суднах (па-

сажирських, вантажних); на авіаційному транспорті (авіаційні катастрофи в 

аеропортах і населених пунктах та поза ними); на транспорті з викидом (за-

грозою викиду) небезпечних хімічних речовин, радіоактивних речовин і біо-

логічно небезпечних речовин; на міському транспорті;` на транспорті, в які 

потрапило керівництво держави та народні депутати [1] . 

Надзвичайні ситуації природного характеру – це небезпечні геологічні, 

метеорологічні, гідрологічні, морські та прісноводні явища, деградація ґрун-

тів, рослинного шару чи надр, природні пожежі, зміна стану повітряного ба-

сейну, інфекційна захворюваність людей, сільськогосподарських тварин, ма-

сове ураження сільськогосподарських рослин хворобами чи шкідниками, 

зміна стану водних рecypciв та біосфери тощо. Події природного походження 

або результат діяльності природних процесів (наприклад, пилові бурі, селі та 

снігові лавини, паводки, зливи, зсуви, карст та землетруси), що за своєю ін-

тенсивністю, масштабом поширення й тривалістю можуть становити безпо-

середню небезпеку для здоров’я людини, відносяться до небезпечних (екст-

ремальних) природних явищ або стихійних лих. Надзвичайні ситуації приро-

дного характеру є прямим наслідком будь-яких змін навколишнього природ-

ного середовища, що загрожують, у першу чергу, безпеці життєдіяльності 

людини, різко ускладнюють її господарську та іншу діяльність [2] . Згідно з 

повноваженнями, закріпленими в законодавстві України, поліція, як складова 

частина правоохоронної системи нашої держави, в умовах надзвичайних си-

туацій техногенного та природного характеру виконує наступні функції: – 

охорони громадського порядку в зоні надзвичайних ситуацій; – протидії зло-

чинам і правопорушенням у зоні надзвичайних ситуацій; – оточення зони 

надзвичайних ситуацій, здійснення режимних заходів, забезпечення евакуації 

населення; – надання всебічної допомоги постраждалому населенню; – попе-

редження та ліквідації паніки; – інформування населення про обстановку, що 

склалася в зоні надзвичайних ситуацій; – здійснення контролю за зберіган-

ням і роздачею води, продуктів харчування, предметів першої необхідності, 
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гуманітарної допомоги; – інвентаризації товарів на об'єктах торгівлі та пос-

тачання; – співпраці у відправленні небезпечних речовин у безпечні місця, 

контролю за їх захороненням, участі у визначенні пунктів обробки викорис-

таної техніки, обладнання й спорядження, а також місць їх збору та захоро-

нення при аваріях на радіаційних об'єктах, ліквідації горіння; – проведення 

рятівних і інших невідкладних робіт; – забезпечення безпеки дорожнього ру-

ху в зоні надзвичайних ситуацій; – забезпечення режимних заходів під час 

введення надзвичайних адміністративно-правових режимів – зони надзви-

чайної екологічної ситуації та надзвичайного стану [3] . При розробці плану 

комплексного використання сил і засобів органів Національної поліції, доці-

льним є створення координаційної групи або ради. Вивчення практики робо-

ти поліції свідчить про те, що такі групи-ради створюються далеко не в кож-

ному органі, що приводить до неякісного складання єдиної дислокації сил 

різних служб. Найчастіше це виражається в тому, що начальник (командир) 

підрозділу патрульної служби поліції чисто механічно сполучає лінійні дис-

локації в одну, не погоджуючи або недостатньо погоджуючи їх з керівниками 

інших служб і підрозділів [4] . 

_____________________ 
1.Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: [навчальний посібник] / 

[В.Д. Сущенко, В.І. Олефір, С.Ф. Константінов та ін.] ; за заг. ред. Є.М. Моісеєва. – К. : 

КНТ, 2008. – 264 с.  

2. Колєнов О.М. Навчальний посібник з дисципліни: «Первинна підготовка рятува-

льника» / О.М. Колєнов, О.Є. Безуглов, В.М. Іщук – Харків: НУЦЗУ, 2012. – 403 с.  

3. Корнєєнко С.В. Безпека життєдіяльності: [навчальний посібник] /                       

С.В. Корнєєнко // Київського національного університету імені Тараса Шевченко. – 

2013. – 188 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.geol.univ. 

kiev.ua/lib/BGD.pdf.  

4. Ложкин Н.Е. Планирование действий органов внутренних дел в особых условиях / 

Н.Е. Ложкин. – М. : Акад. МВД СССР, 1989. – 112 с. 
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМИ ПРО КРИМІНАЛЬНУ  

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАВІДОМО НЕПРАВДИВЕ ПОВІДОМЛЕН-

НЯ ПРО ЗАГРОЗУ БЕЗПЕЦІ ГРОМАДЯН, ЗНИЩЕННЯ  

ЧИ ПОШКОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ВЛАСНОСТІ 

 

Одним із різновидів злочинів проти громадської безпеки є неправдиві 

повідомлення про загрозу громадській безпеці, які набули в сучасних умовах 

характеру своєрідної епідемії. Так, ст. 259 КК України передбачає криміна-

льну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу без-

пеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності, тобто за заві-

домо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших 

дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками. При 

цьому суспільна небезпечність цього злочину полягає в тому, що завідомо 

неправдиве повідомлення про небезпеку порушує нормальний ритм життя 

суспільства і держави, вносить елементи дезорганізації у діяльність підпри-

ємств, установ і організацій, порушує роботу транспорту, породжує неправ-

диві чутки, поширює паніку серед населення, завдає значної економічної 

шкоди державі. 

Основним безпосереднім об’єктом зазначеного злочину є загальна гро-

мадська безпека. Окрім громадської безпеки, цей злочин завдає шкоди або 

ставить під загрозу настання такої шкоди й іншим цінностям, котрі є додат-

ковими безпосередніми його об’єктами, до яких можна віднести, наприклад, 

життя та здоров’я громадян, власність. Однак життя та здоров’я громадян 

будуть додатковими об’єктами цього злочину тільки у тому випадку, коли в 

діях суб’єкта буде відсутній умисел на позбавлення життя та заподіяння 

шкоди здоров’ю громадян. За наявності такого умислу вчинене утворить 

склад вбивства або тілесного ушкодження, до якого й увійдуть означені 

об’єкти. Додатковий об’єкт злочину, що досліджується, є факультативним, 

оскільки цінності, які його утворюють, зазнають шкоди не в усіх випадках 

його вчинення. 

Предметом неправдивого повідомлення про небезпеку є інформація, яка 

містить відомості про відсутність небезпеки як необхідного компонента гро-

мадської безпеки. Впливаючи на неї шляхом перекручення її змісту (тобто 

перетворюючи правдиву інформацію на неправдиву), суб’єкт вчинює злочин, 

передбачений ст. 259 КК України. 
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Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, зни-

щення чи пошкодження об’єктів власності має такі ознаки: 1) містить вига-

дані відомості про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують 

загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, про стихійне чи інше зага-

льне лихо (землетрус, викид радіоактивних речовин, наявність отруйних ре-

човин у громадських місцях, які ставлять під загрозу життя та здоров’я гро-

мадян, епідемія тощо); 2) характеризується правдоподібністю і може сприй-

матися тими, кому воно адресовано, як реальна загроза безпеці; 3) заявникові 

заздалегідь відомо про відсутність загрози безпеці в дійсності. 

Об’єктивна сторона основного складу цього злочину включає в себе суспі-

льно небезпечне діяння – «повідомлення» та засіб вчинення злочину – «неправ-

диві відомості про загрозу громадській безпеці», які об’єднуються у способі його 

вчинення – обмані. За словами Р.А. Сабітова, обман полягає у перекручуванні 

уявлення іншої особи про наявні факти, події та явища. Вводячи в оману стосов-

но настання будь-якої події, обіцяючи вчинити в майбутньому певні дії, суб’єкт 

тим самим вводить в оману потерпілу особу і таким чином посягає на інтереси, 

які охороняються кримінальним правом [1, с. 9].  

Склад злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 КК України, належить до фо-

рмальних не усічених. Цей злочин вважається закінченим з моменту дове-

дення неправдивих відомостей про вказану загрозу до відома адресата. При 

цьому «доведення» слід розглядати не як процес дії, а як її результат. Тому 

лише факт усвідомлення адресатом характеру загроз, що містяться у цьому 

повідомленні, може свідчити про закінчення вчинення злочину. 

Об’єктивними кваліфікуючими ознаками цього злочину є спричинення тяж-

ких наслідків та повторність (ч. 2 ст. 259 КК України). 

Суб’єкт завідомо неправдивого повідомлення про загрозу громадській 

безпеці є загальним. Це фізична осудна особа, яка вчинила злочин, передба-

чений ст. 259 КК України, у віці не молодше шістнадцяти років. Суб’єктивна 

сторона неправдивого повідомлення про загрозу громадській безпеці харак-

теризується тільки прямим умислом, тобто винний усвідомлює, що повідом-

ляє про неіснуючу небезпеку і бажає цього. Непрямий умисел при вчиненні 

цього злочину виключається, оскільки він можливий лише у злочинах з ма-

теріальним складом. При цьому варто звернути увагу практичних працівни-

ків правоохоронних органів на те, що при застосуванні ст. 259 КК України їм 

слід мати на увазі, що обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони цього 

злочину є первинна мета його вчинення, тобто доведення неправдивої інфо-

рмації до відома її отримувача. У той час вторинна, віддалена мета такого 

діяння на кваліфікацію не впливає, але повинна враховуватися при індивіду-

алізації кримінальної відповідальності. Мотиви вчинення неправдивого пові-

домлення про загрозу громадській безпеці можуть бути різними: хуліганські 

спонукання, помста, ревнощі, заздрість, ненависть, користь тощо. Але, як 

свідчить практика, найбільш розповсюдженим є перший із вказаних мотивів. 

В основі хуліганських спонукань зазвичай лежить егоїзм, почуття озлоблено-
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сті та незадоволеності, що виявляється у прагненні демонстративно проявити 

себе, висловити нарочито-показову зневагу до людей, суспільства, законів 

держави.  

Враховуючи результати проведеного нами раніше дослідження криміна-

льно-правових ознак неправдивого повідомлення про загрозу громадській 

безпеці, ми вважаємо, що і сьогодні є нагальна потреба вдосконалення ст. 259 

КК України, у зв’язку з чим пропонуємо: по-перше, враховуючи зарубіжний 

досвід, понизити мінімальну вікову межу кримінальної відповідальності осо-

бам, які вчинили неправдиве повідомлення про загрозу громадській безпеці з 

шістнадцяти до чотирнадцяти років та внести відповідні доповнення до ч. 2 

ст. 22 КК України вказівкою на ст. 259, що за ствердженням О.М. Храмцова, 

відповідає усім вимогам зниження віку кримінальної відповідальності, особ-

ливо в сучасних умовах [2, с. 12]; по-друге, необхідно викласти ст. 259 КК 

України у такій редакції: 

«Повідомлення неправдивих відомостей про загрозу громадській безпеці 

1. Умисне повідомлення неправдивих відомостей про підготовку вибуху, 

підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими 

наслідками, –  

карається позбавленням волі на строк від двох до шести років. 

2. Те саме діяння, якщо воно призвело до загибелі людей, заподіяння 

тяжкого або середньої тяжкості тілесних ушкоджень, або завдало майнової 

шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене повторно, –  

карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років. 

Примітка. Майнова шкода вважається заподіяною в особливо великих 

розмірах, якщо реальні збитки становлять суму, яка в тисячу і більше разів 

перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинен-

ня злочину» [3, с. 157]. 
__________________ 

1. Сабитов Р.А. Обман как средство совершения преступления. Омск: Омская школа 

милиции МВД СССР, 1980. 79 с. 

2. Храмцов О.М. Кримінологія вербальної агресії: Автореф. дис. к.ю.н.: 12.00.08 / 

НУВС. Харків. 2004. 20 с. 

3. Кириченко О.В. Кримінально-правова характеристика неправдивого повідомлення 

про загрозу громадській безпеці // Jurnalul juridic national: teorie si practica. 2014. № 4 (8). 

С. 152–157. 



Актуальні питання забезпечення публічного порядку та безпеки в сучасних умовах … 

123  

 

Коваленко Ілля Олександрович, 

аспірант кафедри криміналістики, 

судової медицини та психіатрії 

Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ  

ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ШАХРАЙСТВА У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ 

БАНКІВСЬКИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ 

 

Однією з найбільш розповсюджених слідчих (розшукових) дій є огляд. 

Як зазначає В.О. Коновалова, огляд – це слідча дія, яка полягає у безпосеред-

ньому сприйнятті об’єктів з метою виявлення слідів злочину та інших речо-

вих доказів, з’ясування обставин події, а також обставин, що мають значення 

у справі [1, с. 161]. Під час проведення огляду, отримані результати як пра-

вило є початковим матеріалом, від яких буде залежати подальше розсліду-

вання злочину. 

Відповідно до ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відо-

мостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, 

прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Для 

отримання швидкої інформації про обставини події в незмінному стані, будь 

яка затримка може спричинити втрату  важливої інформації, втрату речових 

доказів, а також проведення слідчим інших слідчих (розшукових) дій, спря-

мованих на швидке розкриття злочину [2, с. 218]. 

Так як питання тактики проведення огляду достатньо висвітлені у кри-

міналістичній літературі, розглянемо їхні особливості при розслідуванні зло-

чинів, кваліфікованих за ст. 190 КК України. 

Провівши аналіз кримінальних правопорушень про шахрайство у сфері 

банківських електронних платежів, огляд місця події проводиться в 65%, а 

ефективність виявляється не більше 40%, так як здебільшого даний вид зло-

чину розтягнутий у часі і як правило фактичне місце злочину важко встано-

вити. Для виявлення фактичного місця злочину залучаються відповідні ІТ-

фахівці з кібербезпеки. 

Як зазначає ряд авторів, огляд місця події є обов’язковою слідчою (роз-

шуковою) дією для початкового етапу розслідування шахрайства. У кожному 

конкретному випадку, як доречно зазначає І.В. Александров, проведення 

огляду місця події після отримання повідомлення про злочин і допиту потер-

пілого у всіх випадках є необхідним [3, с.46]. І.О. Антонов зазначає що не 

потрібно відмовлятися від проведення даної слідчої дії по даній категорії 

справ[4, с. 131]. 

Інша частина вчених вважає інакше, зокрема, Їхня думка полягає в тому 

що, проведення огляду місця події по справах про шахрайство у більшості 
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випадків є неефективними. Здебільшого О.В. Волохова переконана, що зага-

льна вимога про необхідність оперативно організовувати прибуття на місце 

події слідчо-оперативної групи мало підходить до дій по заявам громадян про 

вчинення шахрайства[5, с. 88]. 

При розслідуванні шахрайства в сфері банківських електронних плате-

жів, вчиненого з використанням комп’ютерних засобів та систем, огляд місця 

події має свою специфіку. Як зазначає С.В. Ардаб’єва, що при даному  виді 

шахрайства огляд місця події необхідно проводити за участю спеціаліста 

комп’ютерно-технічної експертизи, а також апаратно-комп’ютерних засо-

бів [6, с. 6]. Злочини з використанням комп’ютерних технологій до яких від-

носиться шахрайство в сфері банківських електронних платежів в США у 

програмі NCTP по боротьбі із комп’ютерною злочинністю має назву «огляд 

місця електронного злочину» [7, с.9]. 

Така процесуальна дія слугує виявленню, фіксації, та вилучення слідів 

злочину, а також для обстановки місця події. Сліди злочину при такому виду 

шахрайства є не стандартними та знаходяться в електронному вигляді та на 

електронних носіях. При огляді електронних інформаційних систем 

(комп’ютер, планшет, мобільний телефон, тощо) об’єктом огляду являється 

така техніка, а також носії інформації ( на приклад IP адреси, системні дані, 

програми, cookies браузерів, КЕШ та ін). У ході огляду необхідно виявити 

сліди злочину, які стануть об’єктами апаратно-комп’ютерного чи традицій-

но-криміналістичного дослідження [6, с. 8]. 

До специфіки огляду місця події при розслідуванні шахрайства в сфері 

банківських електронних платежів, на наш погляд, слід віднести такі дії: ви-

лучення в ході огляду місця події з електронних носіїв тої інформації, яка б 

підтверджувала або навпаки спростовувала факт шахрайства в діях підозрю-

ваних в даному виду злочину, зразків друку принтерів або самих принтерів 

(для виготовлення підроблених документів, банківських карток тощо), вияв-

лення спец засобів для перехоплення та зчитування даних та ін. 

Важливим тактичним моментом при огляді місця події є пошук слідів, 

які могли бути залишені злочинцем. Згідно ст. 159 КПК України сторона 

кримінального провадження має право ознайомитися з документами, зробити 

копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею чи судом ви-

лучити їх (здійснити їх виїмку). 

При розслідуванні шахрайства мають значення своєчасне та тактично 

правильне вилучення документів. Аналіз відповідного способу вчинення ша-

храйства, урахування місця та засобів вчинення, також використання доку-

ментів на предмет посягання злочину дозволяють слідчому визначити вид та 

перелік документів які підлягають вилученню. 

Документи які можуть бути предметом вилучення можуть знаходитись 

не лише за місцем вчинення шахрайства, але й в інших установах , організа-

ціях, підприємствах. В такому випадку слідчому треба визначити точне місце 

перебування таких документів. Прикладом може слугувати виписка по раху-
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нкам, документи підтверджуючі перерахунок коштів, які знаходяться у від-

повідній фінансовій установі. Після вилучення даних документів проводить-

ся ретельне дослідження. 

Згідно ст. 270 КПК метою огляду є виявлення та фіксація відомостей 

щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Завданням слідчо-

го органу, який проводить огляд документів є їх збирання й дослідження як 

доказів. При огляді документів при розслідуванні шахрайства в сфері банків-

ських електронних платежів мають вирішуватись такі завдання: з’ясувати 

загальні данні що характеризує документ, від імені кого проводились перера-

хунок коштів, хто підписував відповідні документи, якщо залучені печатки 

встановити чи не підроблені вони. Після цього детальним оглядом докумен-

тів слідчий вирішує які документи йому потрібно вилучити як речові докази, 

по яким треба призначити судову експертизу. 

Підводячи підсумки, зазначимо, що при огляді місця події при розсліду-

ванні шахрайства в сфері банківських електронних платежів треба врахову-

вати специфіку об’єктів, які оглядаються. При огляді треба залучати відпові-

дних ІТ-фахівці з кібербезпеки з залученням спеціальних технічних засобів 

для виявлення, встановлення та вилучення певної інформації, яка знаходить-

ся на електронних носіях та слугуватиме доказами по даному кримінальному 

правопорушенню. Адже місце події для слідчого носить дослідницький хара-

ктер, спрямований на встановлення обстановки події, виявлення слідів зло-

чину та з’ясування інших обставин, які можуть пришвидшити розкриття зло-

чину. При уважному вивченні місця події, звертаючи увагу на кожну деталь, 

розкриваючи протиріччя та встановлюючи взаємозв’язок предметів та явищ, 

слідчий повинен прийти до цілісної картини та сутності події, що відбулася. 
____________________ 

1. Криміналістика: Підручник / Кол. авт.: В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. 

Журавель та ін. / За ред. проф. В. Ю. Шепітька. — 4-е вид., перероб. і доп. — Х.: Право, 

2008. — 464 с. (абзац 2 ст.161) 

2. Коновалова В.О Слідчий огляд. Криміналістика: підручник / В.О. Ковалова ; за 

редакцією  В.Ю. Шепітька. –К : Вид. дім. Ін Юре, 2001-377 с. 

3. Александров И.В. Расследование мошеничества. Криминалистическая методика / 

И.В. Александров – Красноярск : РУМЦ ЮО, 2004.- 56 с. 

4. Антонов А.Н Решение типовых задач расследования преступлений/ А.Н. Антонов- 

Краснодар : Изд. Краснодар. юрид. ин-та, 2000.-128с. 

5. Волохова О.В Современные способы мошеничества: особенности выявления и ра-

сследования / Волохова В.О.; под ред Е.П.Ищенко.- М. Юрлитинформ, 2005,- 128 с. 

6. Ардабъева С.В. Особенности тактики производства отдельних следственных дейс-

твий при расследовании мошеничества, совершаемых с использованием компьютерных 

средств и систем / С.В Ардабъева // Воронежск.криминалистические чтения: сб. науч. тр. / 

под ред. О.Я. Баева.-2007. – 8 – с.4-9 

7. Преступления, связанные с компьютерной информацией // Зарубежный опыт. – М. 
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 ЩОДО ПИТАННЯ З НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

МВС: ВИДАЧА СВІДОЦТВА ПРО ДОПУЩЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ 

ЗАСОБІВ ДО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ 

 

Питання пов’язані з  надання сервісних послуг МВС, щодо видачі свідо-

цтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небез-

печних вантажів, а також використанням поліцією технічних приладів, зок-

рема у процесі здійснення фото і відео-фіксації, а саме при порушенні правил 

дорожнього руху є на даний час досить актуальними. Вона грає велику роль 

у пошуках злочинців та правопорушників, допомагає збирати докази, дослі-

джувати документи та інших речові докази. І тому потрібно визначити пра-

вові підстави, значимість даного питання та взагалі доречність застосування 

працівниками поліції цих засобів.  

Відповідність конструкції спеціалізованих транспортних засобів для пе-

ревезення небезпечних вантажів вимогам ДОПНВ підтверджується шляхом 

видачі свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визна-

чених небезпечних вантажів. 

Свідоцтво видається або продовжується сервісним центром МВС  за ре-

зультатами перевірки відповідності конструкції та спеціального обладнання 

транспортного засобу вимогам ДОПНВ та Правил дорожнього перевезення 

небезпечних вантажів. 

Власник транспортного засобу, перевізник або уповноважена ним особа 

має право вільного вибору сервісного центру МВС  для проведення перевір-

ки відповідності конструкції транспортного засобу вимогам ДОПНВ та 

отримання Свідоцтва. Обмеження у виборі сервісного центру МВС, зокрема 

від місця реєстрації транспортного засобу, не допускається. 

Транспортні засоби, якими перевозяться небезпечні вантажі, повинні ві-

дповідати вимогам державних стандартів, безпеки, охорони праці та екології, 

а також у встановлених законодавством випадках мати відповідне маркуван-

ня і свідоцтво про допущення до перевезення небезпечних вантажів. 

На сьогодні перевізники узгоджують з Національною поліцією лише до-

рожнє перевезення небезпечних вантажів, які належать до вантажів підвище-

ної небезпеки згідно із наказом Міністерства внутрішніх справ України «Про 

затвердження деяких нормативно-правових актів з питань дорожнього пере-

везення небезпечних вантажів» від 4 серпня 2018 р. № 656. 
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Висновки. Для вирішення проблеми прозорості надання адміністратив-

них послуг МВС щодо видачі свідоцтва про допущення транспортних засобів 

до перевезення вантажів, необхідно врегулювати питання щодо ефективності 

та оперативності роботи національної автоматизованої інформаційної систе-

ми. 

Та ввести ряд нововведень. Зокрема, підвищити кошторис послуги на 

отримання свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення 

вантажів. Оскільки, висока ціна  має відбити бажання у громадян вступати в 

корупційні зв’язки для отримання такого свідоцтва. Складання теорії і прак-

тики має супроводжувати відеозйомка із кількох камер. Інформація, хто, ко-

ли і кому видав медичну довідку та водійське посвідчення, має бути або пуб-

лічною, або доступною певним колам осіб. Поліціянти, що приймають іспи-

ти, мають отримувати гідну зарплату, для зменшення корупційних  ризиків у 

сфері надання адміністративних послуг МВС. 
____________________ 

1. Конституція України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, 

ст.141 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 

2. Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження деяких норма-

тивно-правових актів з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів» від 4 серп-

ня 2018 р. № 656. 
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МЕТОДИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ОХОРОНИ  

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 

Будь-яка управлінська діяльність органів виконавчих органів державної 

влади передбачає реалізацію адміністративно-правових та організаційних ме-

тодів. Не виключення у цьому питанні й сфера охорони прав інтелектуальної 

власності в якій за допомогою норм адміністративного права закріплюється 

повноваження публічної адміністрації, права і обов’язки учасників правовід-

носин. В межах визначеної компетенції з метою досягнення поставленої мети 

та для виконання поставлених завдань, виконавчі органи використовують 

адміністративно-правові методи. 

Внаслідок значної кількості  суб’єктів публічної адміністрації у сфері ін-

телектуальної власності та об’єктів адміністративно-правової охорони, мето-

ди управління теж є різноманітними, що не виключає наявності у них загаль-

них рис. 

Найбільш характерними для методів управління є: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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1) способи впливу виконавчого органу (посадової особи) на підпорядко-

ваний йому орган та громадян; 

2) вираження державного публічного інтересу, керівної ролі держави; 

3) способи досягнення мети; 

4) способи організації, прийоми здійснення функцій, що виникають в 

процесі здійснення спільної діяльності; 

5) способи реалізації компетенції [1, с.146-147]. 

До цього можна додати, що в адміністративно-правовій літературі існу-

ють різні підходи розуміння поняття «методу управління». На це звертає ува-

гу Г.В. Атаманчук, який зазначає, що у науковій літературі по-різному трак-

туються методи управлінської діяльності, але узагальнюючи їх можна визна-

чити як способи та прийоми аналізу та оцінки управлінської ситуації, вико-

ристання правових та не правових форм, вплив на свідомість та поведінку 

людей  в  управлінні  суспільними   процесами,   відносинами   та   зв’язками 

[2, с. 248]. 

В юридичній літературі під методами адміністративного права розумі-

ють способи та прийоми цілеспрямованого впливу норм адміністративного 

права на поведінку учасників адміністративно-правових відносин [3, с. 156]. 

На  думку Д.М.  Овсянко  метод  управління  –  це  спосіб здійснення йо-

го функцій,  засіб  впливу  органу  виконавчої  влади  на  керовані  об’єкти [4, 

с. 123]. 

Р. А. Калюжний під методами державного управління розуміє певні спо-

соби практичного здійснення органами виконавчої влади та іншими 

суб’єктами державного управління владно-організуючого впливу на керовані 

об’єкти, що відповідають характеру й обсягу наданих цим суб’єктом функцій 

та повноважень  (компетенції),  а  також  особливостями  керованих  об’єктів 

[5, с. 295]. 

Т. О. Коломоєць та інші науковці під методами розуміють сукупність за-

собів, способів здійснення функцій суб’єкта публічної адміністрації, впливу 

суб’єктів публічної адміністрації на об’єкт публічної діяльності [6, с. 141]. 

На думку О.П. Світличного методи публічного управління інтелектуа-

льною власністю є способами практичного здійснення органами виконавчої 

влади та їх посадовими особами владно-організуючого впливу на керовані 

об’єкти відповідно до наданих їм повноважень [7, с. 38]. 

Наявність схожих ознак, тим не менш дає підстави вважати про різні 

концептуальні підходи науковців до розкриття адміністративно-правових ме-

тодів, які відображають взаємозв’язок керуючих і керованих підсистем, а са-

ме через: загальну категорію «методи адміністративного права»; методи 

управління; методи державного управління; методи впливу суб’єктів публіч-

ної адміністрації; методи публічного управління. 

Вказані правові методи адміністративного інструментарію є часто вико-

ристаними в теорії адміністративного права, однак, найбільш влучно харак-

теризують юридичну природу сучасного  адміністративного права – методи 
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управління публічної адміністрації. 

У такому розумінні особливості реалізації адміністративно-правових та 

організаційних методів у сфері забезпечення охорони прав суб’єктів інтелек-

туальної власності  здійснюються  публічною адміністрацією в концентрова-

ній формі. Методи управління публічної адміністрації у досліджуваній сфері 

характеризуються такими рисами: 

– вони пов’язані з цільовим призначення управлінської діяльності спеці-

ально уповноважених державних органів, інших суб’єктів публічної адмініс-

трації з метою практичної реалізації  завдань і функцій держави у сфері охо-

рони інтелектуальної власності, виражають владно-організуючий вплив на 

керований об’єкт шляхом використання адміністративно-правових форм і 

методів управління; 

– будучи правильно поєднані методи управління публічної адміністрації 

створюють єдину взаємопов’язану систему способів впливу на керовані  

об’єкти; 

– суб’єкти публічної адміністрації використовують адміністративний ін-

струментарій (способи реалізації управлінської діяльності) виражають дер-

жавно-владний характер завжди маючи відповідні керовані  об’єкти; 

– реалізація адміністративно-правових форм управління залежать від 

правового статусу суб’єкта публічної адміністрації та особливостей керова-

ного об’єкта ( індивідуального  або колективного, форми власності), шляхом 

застосування різноманітних заходів впливу, в тому числі адміністративного 

примусу. 

До цього можна додати, що в межах визначених нормативно-правовими 

актами уповноважені державні органи, їх посадові особи використовують 

адміністративний інструментарій (способи реалізації управлінської діяльнос-

ті) завжди маючи відповідні керовані  об’єкти, виражають державно-владний 

характер. 

Кожен із органів виконавчої влади в межах своєї компетенції приймає 

управлінське рішення, яке є обов’язкове для підпорядкованого органу  

управління. Водночас сфера державного управління інтелектуальною власні-

стю охоплює широке коло різних об’єктів права інтелектуальної власності, 

що передбачає розмежування способів здійснення владно-організуючого 

впливу керуючих суб’єктів на підпорядковані їм суб’єкти публічної адмініс-

трації та керовані об’єкти. Наприклад, якщо це стосується охорони права ін-

телектуальної власності на торговельну марку, інших об’єктів промислової 

власності, безпосередніми суб’єктами державного управління є: Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України;  Департамент  інтелектуальної  

власності; Український інститут промислової власності; державні інспектори 

з питань інтелектуальної власності. Кожен із вказаних суб’єктів публічної 

адміністрації займає своє місце в організаційній  структурі забезпечення охо-

рони прав суб’єктів інтелектуальної власності у відповідності до закріпленої 

компетенції визначеної нормативно-правовими актами. 
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Отже, під адміністративно-правовими методами забезпечення охорони 

прав суб’єктів інтелектуальної власності слід розуміти  способи та прийоми 

безпосереднього і цілеспрямованого впливу суб’єктів публічної адміністрації 

(посадових осіб) на підстави закріпленої за ними компетенції, у встановлених 

межах та відповідній формі на підпорядковані їм органи та керовані об’єкти. 
___________________ 
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БЮДЖЕТНІ УСТАНОВИ В СИСТЕМІ СУБ’ЄКТІВ ФІНАНСОВОГО 

ПРАВА ТА ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФІНАНСОВОЇ  

ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТІ 

 

Серед суб’єктів, залучених до функціонування фінансової системи та 

здійснення публічної фінансової діяльності виокремлюють і бюджетні уста-

нови. З’ясування місця бюджетних установ у системі суб’єктів фінансового 

права на сучасному етапі дозволить по-новому поглянути на правове регулю-

вання фінансових правовідносин з урахуванням різноманітних соціально-

економічних перетворень. При дослідженні категорії «суб’єкт фінансового 

права» у наукових колах обстоюються різні позиції щодо її визначення. Це 

можна пояснити тим, що наразі не існує одностайності поглядів фахівців з 

теорії держави та права стосовно поняття «суб’єкт права». На переконання 

С. І. Архіпова, суб’єкт права – не лише носій прав та обов’язків, а й головний 
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фактор всього правового життя, від якого залежить зміст права, його функці-

онування і розвиток [1, с. 14]. Вказаний підхід до визначення поняття 

«суб’єкт права» вбачається логічним. Зазначеним поняттям охоплюються як 

ті суб’єкти, що вже безпосередньо беруть участь у конкретних правовідноси-

нах, так і ті, які мають потенційну можливість залучитися до участі у таких 

відносинах.  

Слушну думку висловлює В. С. Нерсесянц, який звертає увагу на те, що 

найчастіше в теорії ігнорується важлива характеристика для суб’єкта права, а 

саме: «всі встановлені в об’єктивному праві (чинному законодавстві) права 

та обов’язки всіх суб’єктів права (фізичних та юридичних осіб) у всіх галузях 

та сферах права (у приватному та у публічному праві) мають абстрактно-

загальний характер, виражають абстрактну можливість і можливість абстрак-

тних суб’єктів набути чи реалізувати відповідні права та обов’язки» [2, с. 509 

– 510]. Дійсно, для набуття відповідних прав і обов’язків та їх подальшої реа-

лізації бюджетні установи (так само, як і інші суб’єкти фінансового права) 

мають трансформуватися у суб’єктів відповідних правовідносин. 

На думку А. В. Міцкевича, правосуб’єктність має особливе, основопо-

ложне значення для правового регулювання поведінки громадян та організа-

цій: вона служить передумовою конкретних взаємовідносин між ними, зумо-

влює зміст поведінки особи чи організації у різних життєвих ситуаціях [3, с. 

13]. Саме за допомогою правосуб’єктності чітко окреслюється коло суб’єктів 

відповідної галузі права. Так, фінансову правосуб’єктність, дійсно, можна 

визначати саме як ознаку суб’єкта фінансового права та передумову набуття 

ними правового статусу. 

Розмірковуючи над визначенням фінансової правосуб’єктності, 

О. Г. Писарєва наголошує, що це здатність бути суб’єктом фінансового права 

взагалі, і уточнює, що її зміст полягає у можливості мати права та нести 

юридичні обов’язки, що відповідають природі установи, закріплені у фінан-

совому законодавстві, а також у локальних актах організації» [4, с. 26]. За-

значене твердження містить певні суперечності, зокрема, вбачається нелогіч-

ною думка вченої щодо закріплення фінансових прав і обов’язків бюджетної 

установи на локальному рівні. Фінансово-правовий статус бюджетної уста-

нови визначається виключно на законодавчому рівні, саме це є однією з 

принципових особливостей суб’єктів фінансового права. На локальному рів-

ні, в установчих документах бюджетної установи, може деталізуватися осно-

вна діяльність бюджетних установ. У той же час фінансово-правовий статус 

не може змінюватися локальними нормативними актами, це, знов-таки, мож-

ливо лише на законодавчому рівні.  

Цілком логічним є підхід, за якого правосуб’єктність набуває чіткого ви-

значення при вступі відповідного суб’єкта у конкретні галузеві правовідно-

сини. Зокрема, при вступі у фінансові правовідносини відбувається реаліза-

ція «першої сходинки в процесі конкретизації фінансово-правових норм, на 

якій визначається загальне юридичне становище суб’єктів фінансового пра-
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ва» [5, с. 10]. 

Досліджуючи питання правосуб’єктності, С. С. Алєксєєв наголошував 

на існуванні декількох видів правосуб’єктності, зокрема: а) загальної – хара-

ктеризує здатність особи в межах певної політичної та правової систем бути 

суб’єктом права; б) галузевої – здатність особи бути учасником правовідно-

син у межах відповідної галузі права; в) спеціальної – здатність особи висту-

пати учасником лише певних відносин у межах відповідної галузі права [6, с. 

383 – 386]. Запропонований підхід має право на існування в контексті виді-

лення галузевої і спеціальної правосуб’єктності. Щодо загальної право-

суб’єктності, то навряд чи її виокремлення є доцільним.  

Справа в тому, що, вступаючи у відповідні правовідносини, суб’єкт на-

буває вже конкретної галузевої правосуб’єктності, яка передує виникненню 

відповідного галузевого правового статусу. У рамках певної правової галузі 

суб’єкт наділяється «підгалузевою» або спеціальною (видовою) право-

суб’єктністю. Наприклад, суб’єкти фінансового права мають фінансову пра-

восуб’єктність (як загальну), а вже залежно від того, в які відносини вони 

вступають, ця правосуб’єктність змінюється – бюджетна, податкова, валютна 

й т. ін. Таким чином, можна вважати, що фінансова правосуб’єктність є зага-

льною для суб’єктів фінансового права, являє собою їх характеристику – 

юридичну властивість мати права та обов’язки, а також інші елементи право-

вого статусу, які виникають у суб’єкта, коли він вступає у фінансово-правові 

відносини. 

___________________ 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ  

В ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 

 

Сучасний світ вирізняється високими темпами обігу не тільки інформа-

ції, а й технологій, які можуть мати потрійне призначення: цивільне, військо-

ве та кримінальне («мафіозно-терористичне») [1, с.16]. Вказані тенденції 

ускладнюють роботу правоохоронних органів, що діють не тільки в умовах 

кримінальної протидії та технічного і технологічного удосконалення вчинен-

ня окремих злочинів, а й високого рівня невизначеності та непередбачувано-

сті. Одним із напрямів діяльності, що дозволяє ефективно впливати на про-

яви злочинності, є прогнозування. Питанням прогнозування, в т.ч. у криміна-

лістиці та оперативно-розшуковій діяльності, вже присвячено чимало робіт 

фахівців різних сфер знань, таких як Р.Л. Акофф, В.А. Журавель, 

Г.Є Журавльов, Є.С. Ларіна, В.С. Овчинський, В.Л. Ортинський, 

Т.О. Рекуненко, В.Г. Тілейчук, І.М. Фейгенберг, Р.А. Халілев, В.Ю. Шепітько 

та інші. Проте з огляду розвитку технологій та інформаційних процесів таке 

питання залишається актуальним та вимагає підходів, що базуються на між-

дисциплінарних зв’язках. 

Прогнозування у сфері виявлення, припинення, розкриття, розслідуван-

ня та запобігання вчиненню кримінальних правопорушень є елементом пла-

нування, що, у широкому змісті, має на меті не тільки досягнення певного 

бажаного результату у вигляді зменшення рівня злочинності, покращення 

стану розкриття та підвищення якості розслідування кримінальних правопо-

рушень, але й здійснення своєчасного та необхідного впливу на певних осіб 

та середовище. Саме така мета випливає із норм Конституції України та чин-

ного законодавства, що регулює діяльність правоохоронних органів.  

З огляду на масштабність цієї проблеми можна виділити кілька рівнів 

прогнозування в діяльності правоохоронних органів. Перший рівень - це про-

гнозування поведінки осіб, під час планування та проведення оперативно-

розшукових заходів чи слідчих (розшукових) чи негласних слідчих (розшу-

кових) дій. Другий - прогнозування поведінки учасників кримінального про-

вадження, в т.ч. щодо вибору тактики та стратегії поведінки сторони захисту. 

Тобто прогнозування таких дій зацікавлених осіб, що можуть суттєво впли-

нути на процес та результативність здійснення процесуальних чи розшукових 

дій та прийняття відповідних рішень. Третім рівнем є прогнозування злочин-
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ності в певних відрізках часу і на певних територіях. І четвертий - це прогно-

зування поведінки суспільства, в т.ч. суспільної думки.  

Два перші рівні прогнозування досить повно висвітлені в тактиці і мето-

диці криміналістики та оперативно-розшукової діяльності. Джерелами інфо-

рмації для третього рівня прогнозування є статистичні показники, аналітичні 

проекти, звіти та інші документи та бази даних, що створюються в процесі 

діяльності правоохоронних органів та окремих урядових організацій як на 

державному так і міжнародному рівнях. До останніх можна віднести у тому 

числі методологію (проект) SOCTA Європолу, що дозволяє мати більш конк-

ретну інформацію про процеси, що відбуваються у організованому злочин-

ному середовищі [2].  

Четвертий (суспільний) рівень не завжди знаходить своє достатнє відо-

браження спеціальній літературі щодо діяльності правоохоронних органів. 

Проте саме суспільство та укоріненні у ньому світоглядні моделі, традиції, 

стереотипи та соціально-економічні тенденції впливають на стан злочинності 

та рівень довіри до правоохоронних органів. Джерелами інформації для цьо-

го рівня прогнозування можуть будуть спостереження та дослідження, що 

здійснюються у галузі освіти, здоров’я населення, підприємництва та інших 

соціально-чутливих сферах. Так, відповідно до Національної доповіді «Циві-

лізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії» досліджен-

ня, проведені у 2009, 2012 та 2016 роках, майже кожен третій українець най-

важливішим для досягнення людиною високого соціального становища вка-

зує «уміння іноді йти в обхід закону» [3, с.18]. У аналітичній записці Націо-

нального інституту стратегічних досліджень «Проблеми реалізації консолі-

даційного потенціалу Української нації» вказується на низький рівень мате-

ріального забезпечення значної частини населення (у 2018 році кожен четве-

ртий не мав можливості купувати найнеобхідніші продукти) та досить суттє-

вий індекс національної дистанційованості в суспільстві (більше 4 балів за 

семибальною шкалою). При цьому також вказується, що особисто взяти 

участь у незаконних страйках чи у несанкціонованих мітингах чи демонстра-

ціях дають згоду незначна частина опитаних – 2,6% та 5,9% відповідно [4]. 

Такі дані можуть якісно впливати на прогнозування та здійснення відповід-

них заходів правоохоронними органами.  

До даних, що можуть бути проаналізовані під час такого прогнозування, 

слід також віднести дані, що отримані міжнародними організаціями, напри-

клад Всесвітнім економічним форумом або Transparency International. Так, за 

показниками глобального індексу конкурентоспроможності Україна має до-

сить невисокий рейтинг та тенденції [5], що необхідно враховувати при ви-

значенні подальшої співпраці правоохоронних органів із державними та не-

державними інститутами. 

Крім прогнозування поведінки певних об’єктів та середовища, необхід-

но і планувати відповідний вплив, тобто планувати дії, що дозволять досягти 

певних позитивних результатів у майбутньому. Так, Р.Л. Акофф у праці, при-
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свяченій плануванню майбутнього корпорацій, вказував на необхідність не 

просто прогнозування та готовності до майбутнього, а на «проектування ба-

жаної моделі майбутнього та відшукання шляхів його побудови» [6, с.96], що 

більш досяжним є тільки в умовах узгодженої співпраці. 

З огляду вказаної проблематики, сьогодні можна констатувати те, що 

для прогнозування в сфері здійснення правоохоронних діяльності існує до-

сить значний обсяг джерел інформації та наукових досліджень в різних галу-

зях знань. Міждисциплінарний підхід до цього питання дозволить отримати 

більш якісні результати під час планування упорядкованих дій для досягнен-

ня мети та завдань, що стоять перед правоохоронними органами. Ефектив-

ність таких дій багато в чому залежить від узгодженої та цілеспрямованої 

взаємодії всіх держаних органів та громадських інститутів, що повинні гур-

туватись на умовах співробітництва та досягнення спільних суспільно-

корисних цілей. 
______________________ 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ НА-

КАЗАНИЯ В ВИДЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОБЩЕСТВЕННЫМ РАБОТАМ 

 

Привлечение к общественным работам как вид наказания был введен в 

действие Законом РК от 5 мая 2000 г. № 47-II «О внесении изменений и до-

полнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по воп-

росам борьбы с преступностью». Данное решение законодателя было обус-

ловлено необходимостью следовать общемировой тенденции развития сис-

темы наказаний, не связанных с лишением свободы, и рекомендациям меж-

дународных правовых актов.  

В современной уголовно-исполнительной литературе преобладает мне-

ние о том, что принудительный характер труда как один из карательных эле-

ментов наказания не противоречит международным документам [1]. В качес-

тве примера приводятся положения статьи 8 Международного пакта «О гра-

жданских и политических правах», принятого резолюцией 2200 А (XXI) Ге-

неральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года, и пункт «с» части 2 статьи 2 

Конвенции 1930 года о принудительном труде, установившей запрет на при-

менение принудительного труда.  

Вместе с тем существует категорическое суждение, согласно которому 

законодательство, предусматривающее принудительный труд в качестве ка-

рательного элемента уголовных наказаний, не связанных с лишением свобо-

ды, противоречит международным актам и, соответственно, на этом основа-

нии подлежат исключению из УК наказания в виде исправительных работ, 

ограничения свободы и общественных работ [2]. Сторонники данного подхо-

да, к сожалению, не берут во внимание рекомендации, изложенные в статье 

8.2 Стандартных минимальных правил ООН в отношении мер, не связанных 

с тюремным заключением (далее - Токийские правила), принятых резолюци-

ей 45/110 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 года. В последней, в 

числе рекомендуемых мер, не связанных с тюремным заключением, указаны 

общественно полезные работы. Кроме того, следует обратить внимание на 

то, что данная мера уже ни одно десятилетие применяется в ряде развитых 

государств мира (Великобритания, Израиль, Италия, Канада, Люксембург, 

Россия, США, Франция, Швейцария, Швеция, Япония и в др.).  

В литературе продолжает оставаться дискуссионным вопрос о том, нео-
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бходимо ли испрашивать согласие у осужденного на отбытие обязательных 

работ
4
. Одни авторы считают, что получение согласия у осужденных отбы-

вать наказание в виде обязательных работ никак не согласуется с сущностью 

наказания как меры государственного принуждения [3]. Другие же склоняю-

тся к тому, что получение согласия осужденного отбывать обязательные ра-

боты необходимо, поскольку это является требованием международных пра-

вовых актов [4]. Мы же придерживаемся первого из двух представленных 

подходов, поскольку также считаем, что испрашивание согласия у осужден-

ного на отбытие общественных работ будет противоречить сущности наказа-

ния как меры государственного принуждения. 

В период с 2016 г. по 2018 г. назначение общественных работ судами 

увеличилось с 5821 чел. (10,61 %) до 7402 чел. (11,57 %) [5].  

Согласно статье 43 УК РК привлечение к общественным работам заклю-

чаются в выполнении осужденным не требующих определенной квалифика-

ции бесплатных общественно полезных работ, организуемых местными ис-

полнительными органами в общественных местах. Они применяются только 

в качестве основного вида наказания и устанавливаются за уголовные про-

ступки на срок от двадцати до двухсот часов, за преступления небольшой и 

средней тяжести - на срок от двухсот до одной тысячи двухсот часов; отбы-

ваются не свыше четырех часов в день с освобождением осужденного на 

время их отбывания от выполнения трудовых обязанностей по месту основ-

ной работы либо в свободное от учебы время. Отсюда следует, что каратель-

ная суть наказания в виде привлечения к общественным работам состоит в 

обязательности труда для осужденного и лишении права на его оплату, а та-

кже ограничении права на отдых. 

Порядок исполнения и отбывания наказания в виде привлечения к обще-

ственным работам регламентируется главой 12 УИК РК и Правилами органи-

зации выполнения общественных работ лицами, осужденными к данному ви-

ду наказания, утвержденными Приказом Министра внутренних дел РК от 2 

июня 2017 года № 386. Функция по осуществлению контроля над выполне-

нием осужденными общественных работ возложена на службу пробации по 

месту жительства осужденного (часть вторая статьи 57 УИК РК). Вид общес-

твенно полезных работ и объекты, на которых они отбываются, определяют-

ся местными исполнительными органами (часть первая статьи 57 УИК РК).  

По мнению Р.Н. Гарнаева, Р.Р. Зарипова, Р.З. Шайхисламова, одной из 

серьезных проблем в деятельности УИИ (в Казахстане - Служба пробации) 

является проведение организационных мероприятий по розыску осужденных 

к обязательным работам, уклоняющихся от отбывания наказания. Наиболь-

шую остроту, по мнению указанных ученых, она приобретает в тех случаях, 

когда розыск осуществляется в отношении иностранных граждан и граждан 

                                                      
4
 В УИК РФ наказание в виде обязательных работ по сущности аналогично 

предусмотренному в УИК РК наказанию в виде общественных работ 
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стран ближнего зарубежья [6].  

На наш взгляд, в Казахстане также имеются проблемы правовой регла-

ментации первоначальных розыскных мероприятий по розыску осужденных 

к общественным работам, уклоняющихся от отбывания наказания. Так, в пе-

речне первоначальных розыскных мероприятий, приведенном в пункте 117 

Правил организации деятельности службы пробации (далее - Правила), утве-

ржденных Приказом Министра внутренних дел РК от 15 августа 2014 года № 

511, отсутствует, к примеру, указание на вид и характер розыскных меропри-

ятий осужденных, выехавших за пределы Республики Казахстан. Вместе с 

тем, данное положение, предусматривающие обязанность сотрудников Слу-

жбы пробации осуществлять первоначальные розыскные мероприятия отно-

сительно осужденных, уклоняющихся от отбывания наказания, необходимо 

исключить из УИК по причине их противоречия требованиям международ-

ных стандартов, частности, пункту 13.6 Минимальных стандартных правил 

Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюрем-

ным заключением (Токийские правила), принятых резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 года № 45/110.  

Отдельного внимания требует вопрос о законодательно закрепленных 

видах нарушений порядка и условий отбывания общественных работ, за со-

вершение которых осужденные могут быть привлечены к ответственности. 

Следует заметить, что виды нарушений порядка и условий отбывания 

общественных работ законодательно не закреплены. Подобный пробел ниве-

лируются наличием нормы, устанавливающей обязанности осужденного. На 

это указывает и ряд ученых. В частности, В.А. Уткин под нарушением по-

рядка и условий отбывания общественных работ понимает нарушение обя-

занностей, установленных законом, в нашем случае – это положения статьи 

59 УИК РК [7, с. 65].  

Из текста статьи 59 УИК РК вытекает, что к нарушениям порядка и 

условий отбывания общественных работ следует относить: 1) несоблюдение 

установленных уголовно-исполнительным законодательством порядка и 

условий отбывания наказания; 2) невыполнение работ, организуемых мест-

ными исполнительными органами в общественных местах; 3) несообщение 

службе пробации о перемене места жительства; 4) неявка осужденного без 

уважительных причин один раз в месяц в службу пробации для регистрации 

и участия в профилактической беседе.  

Обращает на себя внимание то, что пункт 1) статьи 59 УИК, возлагаю-

щий на осужденных обязанность соблюдать установленные кодексом поря-

док и условия отбывания наказания, по сути, охватывает собой все последу-

ющие обязанности осужденных, закрепленные в пунктах 2-4 вышеуказанной 

статьи. Поэтому предлагаем из статьи 59 УИК РК исключить пункт 1, 

устанавливающий обязанность осужденного соблюдать установленные 

УИК порядок и условия отбывания наказания, включив в указанную статью 

такие виды обязанностей, как: «являться для постановки на учет в течение 
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15 дней после вступления приговора в законную силу», «отработать устано-

вленные судом количество часов общественных работ», «добросовестно 

относиться к труду», «соблюдать трудовую дисциплину» и изменить дейс-

твующую редакцию пункта 2 - «выполнять работы, организуемые местны-

ми исполнительными органами в общественных местах» на «выполнять ра-

боты на определяемых для них местными исполнительными органами в об-

щественных местах объектах и отработать установленные судом количе-

ство часов общественных работ». 

С учетом сказанного, предлагаем изложить редакцию статьи 59 УИК РК 

следующим образом: «Осужденный обязан: 

1) выполнять работы на определяемых для них местными исполните-

льными органами в общественных местах объектах и отработать устано-

вленные судом количество часов общественных работ; 

2) добросовестно относиться к труду; 

3) ставить в известность службу пробации о перемене места житель-

ства; 

4) один раз в месяц являться в службу пробации для регистрации и уча-

стия в профилактической беседе. Уважительные случаи неявки указаны в 

части второй статьи 53 настоящего Кодекса». 

Следует обратить внимание на отсутствие логической связи между по-

ложениями УИК в части обязанности осужденного по отработке установлен-

ных судом количества часов общественных работ. В ходе его рассмотрения 

было установлено, что уголовно-исполнительный закон, возлагая на местные 

исполнительные органы обязанность по ведению учета отработанного вре-

мени осужденными: заполнение табеля, составление акта и направление их в 

службу пробации не позднее последнего дня текущего месяца (пункт 2 части 

1 статьи 62 УИК РК), не закрепил за службой пробации полномочие по осу-

ществлению суммарного учета отработанного осужденными времени. С 

учетом того, что служба пробации фактически осуществляет данную функ-

цию, ее необходимо законодательно закрепить. 

В этой связи предлагаем включить в статью 61 УИК РК новый подпункт 

3-1) следующего содержания: «ведут суммарный учет отработанного осу-

жденными времени». 
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Забезпечення та дотримання основоположних прав і свобод  людини та 

громадянина,  в т.ч. право на особисту безпеку та  недоторканість є одним  з 

основних пріоритетів держави, та невід’ємним обов’язком  суб’єктів владних 

повноважень під час реалізації правоохоронної діяльності.  

Відповідно до ст.2 закону України «Про Національну поліцію», завдан-

нями поліції є надання поліцейських послуг у сфері  забезпечення публічної 

безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини; протидії злочинності; на-

дання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особис-

тих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій 

потребують такої допомоги.  

Відповідно до ст.18 закону України «Про Національну поліцію», одним 

з обов’язків поліцейського є неухильне дотримання  положень Конституції 

України, законів України та інших нормативно-правових актів, що регламен-

тують діяльність поліції та Присяги поліцейського;професійне виконання 

своїх службових обов’язків відповідно до вимог нормативно-правових актів, 

посадових (функціональних) обов’язків, наказів керівництва; поваги прав і 

свобод людини[1]. 

Отже, під час виконання покладених на поліцейського завдань, останній 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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повинен дотримуватися вимог чинного законодавства в контексті забезпе-

чення та неухильного дотримання основоположних прав і свобод людини та 

громадянина. 

В разі порушення вищезазначених вимог поліцейський несе юридичну 

відповідальність згідно чинного законодавства. 

Відповідно до наказу МВС України № 1179 від 09.11.2016 «Про затвер-

дження Правил етичної поведінки поліцейських», важливим є питання 

пов’язані із  дотриманням професійно-етичних норм поведінки під час вико-

нання службових обов’язків поліцейським. сприяння посиленню авторитету 

та довіри громадян до Національної поліції України.  

Зупинимось більш детально на аналізі деяких  вимог наказу МВС № 

1179 щодо професійно- етичної поведінки  поліцейського. 

Так, згідно вимог наказу, поліцейський повинен поводитися стримано, 

доброзичливо, відкрито, уважно і ввічливо, викликаючи в населення повагу 

до поліції і готовність співпрацювати;контролювати свою поведінку, почуття 

та емоції, не дозволяючи особистим симпатіям або антипатіям, неприязні, 

недоброму настрою або дружнім почуттям впливати на прийняття рішень та 

службову поведінку; дотримуватися норм ділового мовлення, не допускати 

використання ненормативної лексики.  

Дотримання закріплених вимог формує позитивний імідж поліцейського 

та впливає на авторитет Національної поліції в цілому. Адже, моральні якості 

поліцейського, його професіоналізм під час спілкування з громадянами, під-

вищує рівень довіри громадян, що в свою чергу, є основним критерієм оцінки 

ефективності діяльності органів і підрозділів поліції. 

Разом з тим, слід констатувати, що на сьогодні в суспільстві існує про-

блема, не тільки дотримання законних  вимог поліцейськими по відношенню 

до громадян та осіб без громадянства під час виконання службових 

обов’язків. Існує проблема, пов’язана  із зневажливим, принизливим  став-

ленням деяких громадян схильних до маргінальної поведінки по відношенню 

до поліцейських під час виконання ними своїх службових обов’язків, що ви-

ражається використанням нецензурної лексики, демонстрації непристойних  

жестів, відвертих провокацій, направлених на виникнення свідомих конфлік-

тних  ситуацій, розповсюдженням відеороликів в соціальних мережахта  пуб-

лічних образ поліцейських. Подібна поведінка громадян деморалізує полі-

цейських, впливає негативно на їх імідж та призводить до демотивації в ро-

боті. З огляду на зазначене, серед науковців, практичних працівників поліції, 

особливо працівників підрозділів превентивної діяльності, патрульної поліції 

в силу покладених завдань щодо забезпечення публічного порядку та безпеки 

актуальним є питання притягнення винних  осіб до відповідальності (встано-

влення такої відповідальності) саме за образу поліцейського під час виконан-

ня ними службових обов’язків, адже ч.2 ст.6 Закону України «Про Націона-

льну поліцію» встановлює, що законні вимоги поліцейського є 

обов’язковими для виконання всіма фізичними та юридичними особами. Це, 
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в свою чергу, покладає на іншихсуб’єктів обов’язок здійснити дії або утри-

матися від них на виконання вказівок поліцейського. 

Наприклад, в Англії особа, що вступила в суперечку з поліцейським, 

який вказав на порушення порядку, може бути звинувачена в образі і непоко-

рі поліції і піддана тюремному строку на термін до 2 місяців. В Італії публіч-

на образа поліцейських службовців карається позбавленням волітерміном до 

3 років. У Франції за усну образу поліцейських, щознаходяться при виконан-

ні службових обов’язків, винні караються позбавленням волі на термін від 15 

днів до 3 місяців або штрафом від 500 до 1500франків.Образливі дії щодо 

представників правоохоронних органівтягнуть за собою покарання у вигляді 

позбавленняволі на термінвід 1 до 6 місяцівабо штраф у розмірі 30000 фран-

ків [2]. 

На нашу думку, представляє науковий та практичний інтерес  проект За-

кону від 9 вересня 2016 року № 5110 "Про внесення змін до деяких законода-

вчих актів України щодо посилення відповідальності за правопорушення, 

учинені відносно працівників правоохоронних органів", який нажаль  знятий 

з розгляду (проект був відкликаний 15.02.2017р) Зазанченим проектом про-

понувалось внести зміни до статті 185 (Злісна непокора законному розпоря-

дженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охоро-

ни громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця КУпА-

ПУ країни. Законопроектом було запропоновано встановитиа дміністративну 

відповідальність за образу працівника правоохоронного органу. Проект пе-

редбачав доповнення статті 185 КУпАП [3] такими положеннями, що саме 

слід розуміти під «образою», а саме - під образою слід розуміти такі нецензу-

рні чи брутальні висловлювання, непристойні жести, непристойна оцінка 

особистих якостей та інші аналогічні дії, адресовані чи направлені на праців-

ника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ним службових 

обов’язків, а щодо члена громадського формування з охорони громадського 

порядку чи військовослужбовця – у зв’язку з їх діяльністю по охороні гро-

мадського порядку, які принижують честь і гідність зазначених осіб.  

Враховуючи наведені вище аргументи, вважаємо, що на сьогодні в укра-

їнському суспільстві правові професійні гарантії поліцейського повною мі-

рою не реалізовані. Тому необхідно запровадити адміністративну відповіда-

льність за публічну образу поліцейського під час виконання  ним службових 

обов’язків. На наше переконання, авторитет поліцейського знаходиться у 

прямій залежності від рівня правого захисту професійної  честі  та гідності 

поліцейського.   

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60000
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60000
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60000
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60000
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ОСНОВНІ ПИТАННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ  

РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ 

 

На сьогоднішній день у сучасному світі  однією з найбільших проблем 

охорони здоров'я України є високі темпи зростання захворювання та смерт-

ності працездатного населення. Щорічно в Україні майже 18 тис. Чоловік 

стають івалідами, внаслідом трудового каліцтва чисельність пенсіонерів  пе-

ревищила 155 тис. чоловік, щорічна сума фінансування, пенсій внаслідок 

трудового каліцтва та відшкодування заподіяної шкоди на будь якому вироб-

ництві  перевищує 2,5 млрд гривень[1]. 

В Україні є високим не лише рівень виробничого травматизму, а й про-

фесійної захворюваності. На сьогоднішній день існує потреба в проведенні 

якісних змін у сфері виробничої фізичної культури використовуючи для цьо-

го сучасні підходи об'єднавши зусилля зацікавлених організацій та верств 

нашого населення. За галузями промисловості професійні захворювання роз-

поділяються таким чином: вугільна промисловість 61-63%, машинобудуван-

ня 7-9%, господарство 3-5%, металургія 12-16%. Серед професійних захво-

рювань частіше зустрічаються  захрорювання пилової етіології (38-40%) та 

вібраційно-шумова патологія (29-31%) [2,с. 254] 

Про формування єдності фізичного та інтелектуального ресурсу повинна 

слідкувати система фізичного виховання в нашій країні. Найважливіші ета-

ми: дошкільне, шкільне і вузівське фізичне виховання. Забезпечується конт-
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ролем держави у сфері фізичного культури та здоров'я  вік людини до 23-25 

років (молоді спеціалісти, випускники магістратури). Фізичне виховання ко-

нтингенту від 1 до 25 років здійснюють фахівці відповідно до затверджених 

освітніх програм з фізичного виховання молоді. Етап розвитку людини почи-

наючи з 25 років і далі не забезпечується фізичним виховання під контролем, 

а віддається на самостійне фізичне виховання дорослій вже працездатній лю-

дині. Отже, в подальшому вдосконалювати та підтримувати свої фізичні зді-

бності людина повинна вже сама. 

На нашу думку, треба приділяти чималу увагу кадровому питанню, а са-

ме дивитися на стан здоров'я людини, а також якщо потрібно на фізичний 

стан. Також, ми вважаємо, що роботодавці повинні використовувати оздоро-

вчі та спортивні програми задля оптимізації трудових ресурсів. Але, нажаль, 

у нашому сучасному світі багато керівників українських підприємств навіть 

не уявляють собі наскільки важливо займатися  фізичною культурою.  Отже 

як висновок, ми  можемо сказати, що кожна людина сама для себе визначає 

займатися їй фізичною культурую чи ні, але під час роботи на будь-якому 

підприємстві керівники повинні забезпечити своїм працівникам заняття фі-

зичною культурою, задля підвищення їхнього фізичного здоров'я та інтелек-

туального відпочинку 
___________________ 

1. Охорона праці як соціально-економічний чинник і галузь науки (електронний ре-

сурс): https://helpiks.org/7-14402.html 

2. Професійні хвороби: підручник  / В.А. Капустник, І.Ф. Костюк, Г.О. Бондаренко 

та ін.; за ред. В.А. Капустника, І.Ф. Костюк. — 3-є вид. переробл. і допов.- с. 254. 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року №337  «Про за-

твердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворю-

вань та аварій на виробництві» 
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ДО ПРОБЛЕМИ ВІКУ, ПІСЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЯКОГО НАСТАЄ 

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

Проведення реформ в Україні обумовлює потребу в удосконаленні наці-

онального законодавства, що одночасно виступає їх підґрунтям і основою. 

Втім, не завжди реформи відрізняються системністю і багатовекторністю, що 

яскраво продемонстровано недостатньою увагою Законодавця до удоскона-

https://helpiks.org/7-14402.html
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лення національного адміністративно-деліктного законодавства.  

Однією з нагальних проблем тут можна назвати дискусію про перспек-

тиви подальшого існування чинного Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (далі – КУпАП) [1] шляхом його санації, або ж заміни якіс-

но новим кодифікованим актом. Нажаль, і перший, і другий з можливих варі-

антів недостатньо розроблені, тому діючий Кодекс продовжує своє існуван-

ня, «накопичуючи» в своєму змісті зміни і доповнення, призначені для по-

ліпшення його актуальності та відповідності вимогам сьогодення. 

Серед проблемних питань КУпАП можна назвати і вік, після досягнення 

якого настає адміністративна відповідальність. Так, статтею 12 КУпАП ви-

значено, що адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли 

на момент вчинення адміністративного правопорушення 16-річного віку [1]. 

До того ж, наступною статтею (стаття 13) КУпАП закріплено, що до осіб ві-

ком від 16 до 18 років, які вчинили адміністративні правопорушення, засто-

совуються заходи впливу, передбачені статтею 24-1 Кодексу. У разі вчинення 

особами віком від 16 до 18 років адміністративних правопорушень, передба-

чених статтями 44, 51, 121-127, частинами першою, другою і третьою статті 

130, статтею 139, частиною другою статті 156, статтями 173, 173-4, 174, 183-

1, 185, 190-195 Кодексу, вони підлягають адміністративній відповідальності 

на загальних підставах. З урахуванням характеру вчиненого правопорушення 

та особи правопорушника до зазначених осіб (за винятком осіб, які вчинили 

правопорушення, передбачені статтею 185) можуть бути застосовані заходи 

впливу, передбачені статтею 24-1 КУпАП [1]. Таким чином, визначаючи ві-

ком настання адміністративної відповідальності 16 років, Закон одночасно 

передбачає шанс уникнути адміністративної відповідальності для осіб віком 

від 16 до 18 років. 

Погоджуючись із тим, що юридична відповідальність неповнолітніх має 

свої особливості, ми переконані у тому, що чинний вік, з якого може настава-

ти адміністративна відповідальність не є достатньо обґрунтованим.  

Зауважимо, що Конвенція про права дитини визначає у статті 1 наступ-

не: «дитиною є кожна людська істота до досягнення 18-річного віку, якщо за 

законом, застосовуваним до даної особи, вона не досягає повноліття раніше» 

[2]. 

Отже, маючи кінцеву точку у вигляді віку, з якого фізична особа стає 

повнолітньою (дорослою), нам потрібно запропонувати оптимальну точку 

відліку, тобто вік з якого особа може бути притягнута до адміністративної 

відповідальності. 

Зауважимо, що за статтею 6 Сімейного кодексу України, правовий ста-

тус дитини має особа до досягнення нею повноліття. При цьому, малоліт-

ньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років, а неповнолі-

тньою – у віці від 14 до 18 років [3]. 

Що стосується віку юридичної відповідальності, то Цивільний кодекс 

України поділяє цивільну дієздатність фізичної особи на три види: часткову – 
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до 14 років, неповну, від 14 до 18 років та повну – з 18 років (статті 30 – 34). 

При цьому за статтею 1179 Цивільного кодексу України неповнолітня особа 

у віці від 14 до 18 відповідає за завдану нею шкоду самостійно на загальних 

підставах [4]. 

У свою чергу, Кримінальний кодекс України у статті 22 визначає зага-

льним віком кримінальної відповідальності 16 років. Поряд із тим, за окремі 

злочини (приміром, тероризм, бандитизм, умисне вбивство) відповідальність 

може наставати з 14-річного віку [5]. 

Якщо керуватися принципом dura lex, sed lex, то за найбільш шкідливі 

(антигромадські) адміністративні правопорушення, відповідальність також 

має наступати з 14-річного віку. Адже національне законодавство визначає 

14-річну особу як неповнолітню та дієздатну. Чому ж тоді у випадках, напри-

клад, булінгу (стаття 173-4 КУпАП) [1], зберігання наркотиків (стаття 44 

КУпАП) [1] або дрібного викрадення чужого майна (стаття 51 КУпАП) [1], 

ми можемо дозволити 17-річній особі уникнути адміністративної відповіда-

льності? Цілком очевидно, що поточний стан справ не дозволяє адміністра-

тивній відповідальності виступати ефективним інструментом поліпшення 

правосвідомості і законності у суспільстві.  

В цьому аспекті, І.В. Міщук слушно відмічає, що для вдосконалення ін-

ституту відповідальності неповнолітніх необхідно, серед іншого, знизити ві-

кові межі, відповідно до яких особу може бути притягнуто до адміністратив-

ної відповідальності [6, с.50].  

Більш низький вік юридичної відповідальності за вчинення протиправ-

них діянь порівняно до України діє, приміром у Латвійській Республіці, де 

адміністративно-деліктним законодавством визначено за мінімальний 14-

річний вік відповідальності [7].  

Ми переконані, що зниження віку, з якого може наставати адміністрати-

вна відповідальність з 16 до 14 років має сприяти зменшенню вчинення та-

кими особами більш тяжких правопорушень у майбутньому. Вважаємо, що 

до осіб, віком від 14 до 18 років, насамперед, мають застосовуватися адмініс-

тративні стягнення у вигляді штрафу та громадських робіт. 

Крім того, вимагає нагальної оптимізації система заходів впливу, що 

можуть застосовуватись до неповнолітніх за вчинення адміністративних пра-

вопорушень. Останні поступово мають бути заміщені заходами корекції по-

ведінки неповнолітньої особи та застосовуватись паралельно із адміністрати-

вним стягненням, або як його альтернатива. Цілком очевидно, що привер-

нення уваги Законодавця до проблем адміністративної відповідальності має 

починатися саме з неповнолітніх осіб.  
__________________ 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРИДБАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ 

З МЕТОЮ САМОЗАХИСТУ ВІД ПРОТИПРАВНИХ ПОСЯГАНЬ  

 

Розбудова  демократичної правової держави, головним змістом діяльно-

сті якої є затвердження, забезпечення і захист прав та свобод людини і гро-

мадянина, пов'язана із вирішенням ряду складаних політичних, економічних, 

соціальних і правових проблем, оскільки реальний стан справ у державі і су-

спільстві нині далекий від вимог часу. Україна переживає важку соціально-

економічну кризу, одним з найбільш небезпечних соціальних лих залишаєть-

ся криміногенна ситуація. 

Нові форми взаємовідносин створюють правову базу для захисту особи 

та її інтересів, що є позитивним явищем. Але на тлі цього позитивного з'яви-

лись і негативні явища такі як зростання злочинності, послаблення діяльності 

правоохоронних структур, які не встигають за процесами росту негативізму. 

За такої ситуації в населення виникає природне бажання самозахисту, у тому 

числі і з використанням зброї або інших спецзасобів. 

У ст. 27 Конституції України ч. 2 зазначено ,що  «Кожний має право за-

хищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправ-

них зазіхань» [1].  Ця конституційна норма відбивається й в інших галузях 

права, зокрема Кримінальному  Кодексу України ,що прямо вказує ст.36 

«Необхідна оборона» на використання людиною цього інституту із застосу-

ванням зброї [2]. Одним із способів захисту вищевказаних прав є право на 

володіння, носіння і застосування зброї. Право громадян на володіння збро-
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єю, природно, певною мірою вступає в конфлікт із правом інших громадян на 

життя і здоров'я, тому що визначає потенційну можливість застосування цієї 

зброї на поразку проти інших громадян. Зброя (особливо вогнепальна), спря-

мована проти людини, здатна не тільки нанести в тих або інших масштабах 

шкоду здоров'ю, але і позбавити життя ту людини, проти якої вона застосо-

вується. Тому Національної України  відповідно до правових норм здійсню-

ють як дозвільні (видача дозволів на право володіння, збереження зброї), так 

і контрольні (перевірка законності володіння зброєю, збір відомостей про ви-

падки застосування зброї на поразку проти людини й оцінка правомірності 

такого застосування зброї та ін.) функції. 

Усе це призводить до погіршення життєвого рівня населення та правової 

захищеності, зростання кількості протиправних посягань на права і свободи 

громадян, власність, публічний  порядок і  безпеку, інші об'єкти правоохоро-

ни, серед яких особливу увагу  викликають злочини та інші правопорушення, 

пов'язані із  використанням зброї, вибухових речовин .  

3а цих обставин велике значення з боку держави і суспільства наддаєть-

ся підвищенню ефективності правоохоронної діяльності, провідна роль у якій 

належить Національній поліції України . На підрозділи Національної поліції  

покладається широке коло завдань щодо забезпечення особистої безпеки 

громадян, захист їх прав, свобод і а законних інтересів, запобігання правопо-

рушенням та їх припинення, охороні і забезпечення публічного  порядку та  

безпеки , захисту власності від протиправних посягань. 

Одним із таких напрямків є здійснення дозвільної системи, під час якої 

забезпечується контроль за відкриттям та функціонуванням об’єктів, що ста-

новлять потенційну небезпеку для публічного порядку, а також здійснюється 

державне регулювання обігу зброї, засобів самооборони. Разом з тим чинне 

законодавство в регулюванні багатьох питань пов'язаних зі здійсненням за-

значеної системи відстало від потреб часу, не в усьому його вимогам відпові-

дає і практична діяльність підрозділів Національної поліції у цій сфері. 

Останнім часом дедалі гостріше постає питання незаконного обігу зброї 

в державі. Практично кожного дня із засобів масової інформації ми чуємо 

про нелегальну зброю. На даний час однією із актуальних тем є придбання, 

носіння та зберігання зброї, відповідальність за незаконне поводження зі 

зброєю. Порядок отримання дозволів на придбання вогнепальної зброї і бо-

йових припасів міністерствами та іншими центральними органами державної 

виконавчої влади, підприємствами установами, організаціями, господарськи-

ми об'єднаннями дещо відрізняється від порядку отримання аналогічного до-

зволу громадянами.  

По - перше придбання вогнепальної зброї дозволяється тільки для встанов-

лених державою цілей, а саме: озброєння особового складу охорони, а також 

окремих осіб, яким за родом служби законодавством дозволене носіння вогне-

пальної зброї; науково - дослідних, навчальних, спортивних потреб; промисло-

вого та любительського полювання; захисту життя, здоров'я житла та майна 
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громадян; використання на зйомках кінофільмів, у сценічних постановах, цир-

кових виставах; експонування в музеях, на виставках; колекціонування.  

По - друге отримання вогнепальної зброї, та бойових припасів армійсь-

ких зразків проводитися централізовано, тобто підприємства, установи, орга-

нізації та господарські об'єднання надсилають свої заявки до міністерств та 

інших центральних органів виконавчої влади відповідно до підпорядкування.  

Значну роль у виборі стратегії суспільної безпеки відіграватиме закон як 

регулятор соціальних стосунків. Завдання держави сьогодні, якщо вона нама-

гатиметься усунути загрози створення альтернативних безпекових полів, - 

сприяти доцентровим тенденціям шляхом систематизації нормативно-

правового середовища та, безперечно, практики правозастосування. 

На сьогоднішній час Україна  залишається єдиною  в Європі державою , 

в якій досі не вирішене питання законного продажу та носіння вогнепальної 

зброї. У кримінальному кодексі України в  ст. 263 КК України передбачена 

відповідальність за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами 

або вибуховими речовинами. Згідно  ч. 1 цієї статті, носіння, зберігання, при-

дбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мислив-

ської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без 

передбаченого законом дозволу караються позбавленням волі на строк від 

трьох до семи років. 

Проекти законів на тему законного продажу та носіння вогнепальної 

зброї з’являються час від часу, але жодного із зареєстрованих за декілька ро-

ків у парламенті документів про зброю так і не було ухвалено. 

Проблема загострилася після виникнення збройного конфлікту на Дон-

басі. Він став каталізатором узаконення права на володіння  зброєю. Потік 

нелегальної зброї iз зони бойових дій став такий, що озброїтися тепер не 

проблема для будь-якого охочого. Натомість законослухняні громадяни, по-

при збільшену загрозу стати об’єктом збройного нападу, i далі залишаються 

беззахисними. Реалізація права на вільне володіння вогнепальною зброєю 

повинна регулюватися відповідним законом і може бути обмежена лише за 

рішенням суду щодо окремої особи. Поширена думка, що українське суспі-

льство поки що не готове до легалізації зброї з причини, що культура пово-

дження зi зброєю в Україні ще надто низька. Разом з тим за висновками де-

яких учених, рівень злочинності зменшується в рази, якщо населення має 

право легально купувати, зберігати, носити та застосовувати короткостволь-

ну зброю з метою самооборони. Чим вищий рівень легального озброєння на-

селення, тим вищий рівень демократії у країні, соціальної відповідальності 

суспільства в цілому, і навпаки. Повна відсутність зброї у пересічного насе-

лення властива лише тоталітарним режимам, що проводять жорсткий терор. 

Сьогодні питання легалізації вогнепальної зброї в Україні сприймається 

у полярному розумінні – або дозволити, або заборонити. Водночас, такий пі-

дхід є достатньо поверхневим, якщо врахувати те, що доступ до зброї в нашій 

державі має певна категорія осіб. У тому числі й ті, які не належать до сило-
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вих структур. Більше того, зважаючи на високий рівень корупції, практично 

кожен, хто володіє певним фінансовим ресурсом, може отримати доступ до 

зброї – травматичної або навіть мисливської нарізної. 

Розглядаючи зарубіжний досвід легалізації зброї, вчені дійшли виснов-

ку, що легалізація вогнепальної зброї економічно дуже вигідна, оскільки 

приносить значний дохід від продажу зброї та комплектуючих, її технічного 

обслуговування; ліцензій і курсів з користування; податку на зброю. Крім 

того, держава отримує колосальну економію від скорочення працівників си-

лових структур. Рішення про легалізацію зброї не пов’язане з економічною, 

соціальною чи криміногенною ситуацією – воно лежить лише у політичній 

площині. Наявність зброї у цивільного населення створює психологічний ди-

скомфорт у владної еліти, змушує її рахуватися з думкою громадян, нести 

соціальну відповідальність за прийняті рішення. У разі істотного обмеження 

прав виборців їх уже не вдасться розігнати гумовими кулями, водометами і 

сльозогінним газом, а розпочинати громадянську війну заради захисту інте-

ресів олігархічного клану ніхто не наважиться. Не потрібно буде застосову-

вати зброю, тому що лише сама її наявність у населення буде змушувати до-

тримуватися закону всіх без винятку. 
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ПРО ЗАТРИМАННЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ  

ТА ПРОБЛЕМИ ЗАТРИМАННЯ ПІДОЗРЮВАНОГО 
 

Як відомо, на правоохоронні органи України поряд із основними, покла-

дено виконання й додаткових функцій – здійснення адміністративної, опера-

тивно-розшукової діяльності, провадження дізнання та досудового слідства. 

Всі ці різні за змістом види правоохоронної діяльності ріднить один і той же 

захід процесуального примусу – затримання правопорушника чинного зако-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
http://iac/
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нодавства з метою забезпечення невідворотної відповідальності винного за 

протиправну поведінку, а тим паче за вчинений злочин. При цьому, вживаю-

чи цей законний примусовий захід, кожен правоохоронець а ні на мить не 

вправі забувати, що згідно п. 1 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і ос-

новоположних свобод (1950 р.) «нікого не може бути позбавлено свободи, 

крім таких випадків і відповідно до процедури, встановленої законом:  

a) законне ув'язнення особи після засудження її компетентним судом;  

b) законний арешт або затримання особи за невиконання законного 

припису суду або для забезпечення виконання будь-якого обов'язку, встанов-

леного законом;  

c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою допрова-

дження її до компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підо-

зри у вчиненні нею правопорушення, або якщо обґрунтовано вважається не-

обхідним запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його 

вчинення;  

d) затримання неповнолітнього на підставі законного рішення з метою 

застосування наглядових заходів виховного характеру або законне затриман-

ня неповнолітнього з метою допровадження його до компетентного органу;  

e) законне затримання осіб для запобігання поширенню інфекційних 

захворювань, затримання психічнохворих, алкоголіків або наркоманів чи 

бродяг;  

f) законний арешт або затримання особи з метою запобігання її недоз-

воленому в'їзду в країну чи особи, щодо якої провадиться процедура депор-

тації або екстрадиції (примусового видворення за межі території країни)». [1] 

При цьому, згідно підпункту «c» пункту 1 статті 5 Конвенції, у разі за-

конного арешту або затримання особи вона має негайно постати перед суд-

дею чи іншою посадовою особою, якій закон надає право здійснювати судову 

владу, і їй має бути забезпечено розгляд справи судом упродовж розумного 

строку або звільнення під час провадження.  

Головною метою наведених приписів – міжнародних стандартів забез-

печення прав затриманої особи є захист особи від свавільного позбавлення 

волі. Лише в кінці ХХ століття почалася імплементація цих міжнародних 

стандартів в українське законодавство, зокрема у ст. 29 Конституції 1996 р., 

ст. 208 КПК 2012 р. та інші вітчизняні нормативні акти, згідно яким ніхто не 

може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивова-

ним рішенням суду і тільки на підставах і в порядку, встановлених законом. 

Доречи, в Україні передбачені наступні види законного обмеження свободи 

особи: 

- затримання відповідно до статей 23, 37 і 42-45 Закону України «Про 

Національну поліцію» («загальне або профілактичне затримання особи»);  

- затримання в порядку, передбаченому ст. 261 КУпАП або ст. 507 МК 

України («адміністративно-процесуальне затримання»);  

- адміністративний арешт на строк до 15 діб (ст. 32 КУпАП);  



Метеріали Міжнародної науково-практичної конференції (ДДУВС, 25.10.2019) 

152  

- затримання в порядку, передбаченому статті 136, 176, 207-208 КПК 

(«кримінально-процесуальне затримання»);  

- тримання під вартою (укр. синонім англомовного терміну «арешт»).  

Відповідно до статей 176-177, кримінально-процесуальне затримання 

особи законодавець вважає тимчасовим запобіжним заходом, що може бути 

застосований під час досудового розслідування лише на підставі рішення 

слідчого судді, суду про затримання особи і лише за наявності обґрунтованої 

підозри у вчиненні нею кримінального правопорушення. Водночас, статті 

207-208 КПК містять випадки, коли застосоване затримання є законним і без 

рішення слідчого судді, суду. За законом, таке затримання особи мають пра-

во здійснювати:  

1) пересічні громадяни, тобто будь-які фізичні особи, які стали безпо-

середніми свідками (учасниками) кримінального правопорушення, вчиненого 

з боку особи, яку вони затримали при вчиненні чи замаху на вчинення кримі-

нального правопорушення, або безпосередньо після вчинення кримінального 

правопорушення чи під час безперервного переслідування особи, яка підоз-

рюється у його вчиненні (ч. 2 ст. 207 КПК); 

2) уповноважені службові особи – прокурори і слідчі органів досудо-

вого розслідування, посадові особи Національної поліції, СБУ, прикордонної 

служби, митної служби, служби правопорядку у Збройних Силах України, 

установ виконання покарань та слідчих ізоляторів – вправі затримати без ух-

вали слідчого судді чи суду особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який 

передбачене покарання у виді позбавлення волі, лише у випадках: 

- якщо цю особу застали під час вчинення злочину або замаху на його 

вчинення; 

- якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, в тому числі по-

терпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують 

на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин (ч. 1 ст. 208 КПК). [2] 

В інших випадках затримання без ухвали слідчого судді, суду є незакон-

ним і утворює склад злочину, передбаченого статтею 371 КК (завідомо неза-

конні затримання, привід, арешт або тримання під вартою).  

Не важко помітити, що наведені в ст. 207-208 КПК підстави затримання 

підозрюваного по суті є ситуаціями «нагальної необхідності запобігти злочи-

нові чи його перепинити». Ці підстави є нічим іншим, як набором певних 

«доказових обставин», наявність хоча б однієї з яких, на думку законодавця, 

є достатньою, щоб повідомити особі про підозру у вчиненні нею злочину й 

затримати її.  

Тут варто погодитися з думкою В.М. Тертишника, що передбачені КПК 

України підстави затримання треба розглядати винятково як підстави для фі-

зичного захоплення особи, підозрюваної у вчиненні злочину, та її доставлян-

ня до органу досудового розслідування з метою з'ясування причетності до 

злочину, або як підстави для проведення окремої слідчої дії – «затримання з 

поличним», спрямованої на припинення злочину та закріплення його слідів. 
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Цього зовсім недостатньо для взяття підозрюваного під варту, підставою для 

чого може бути тільки наявність системи неспростовних доказів вчинення 

особою злочину, які належним чином перевірені, а рішення про тримання під 

вартою ґрунтується на достовірно встановлених фактах. [3, с. 414-415] 

Для дотримання підстав і процедури затримання особи процесуальний 

закон передбачає певні запобіжники, які призвані виключити із практики ви-

падки порушення з боку правоохоронців основоположних прав і свобод лю-

дини у кримінальному провадженні, а тим паче нелюдського ставлення до 

особи з приводу її затримання за підозрою у вчиненні злочину. Одним із та-

ких запобіжників є те, що у кожному підрозділі органу досудового розсліду-

вання спеціально призначається один або декілька службовців, відповідаль-

них за перебування затриманих осіб у приміщеннях поліцейського відділку. 

Відповідно до положень ст. 212 КПК України, відповідальна службова особа 

зобов'язана:  

- негайно зареєструвати затриманого;  

- роз'яснити затриманому підстави його затримання, права і обов'язки;  

- звільнити затриманого негайно після зникнення підстави для затри-

мання або спливу строку для затримання, передбаченого статтею 211 КПК;  

- забезпечити належне поводження із затриманим та дотримання його 

прав, передбачених Конституцією, КПК та іншими законами України;  

- забезпечити запис усіх процесуальних дій, що проводяться із залучен-

ням затриманого, у тому числі час їх початку та закінчення, а також осіб, які 

проводили такі дії або були присутні при проведенні таких дій;  

- забезпечити невідкладне надання належної медичної допомоги та фік-

сацію медичним працівником будь-яких тілесних ушкоджень або погіршення 

стану здоров'я затриманого.  

Крім того, контроль за дотриманням прав людини при проведенні досу-

дового розслідування, включаючи її затримання, мають здійснювати також:  

1) керівники органів досудового розслідування (ст. 39 КПК);  

2) прокурори, у тому числі як при здійсненні нагляду за додержанням 

законів під час проведення досудового розслідування, так і у формі процесу-

ального керівництва досудовим розслідуванням (ст. 36 КПК); 

3) слідчі судді (суди) відповідно до ст. 206 КПК при виконанні ними 

обов'язків щодо захисту прав людини, які зобов'язані звільнити особу, якщо 

орган державної влади чи службова особа, під вартою яких трималася ця 

особа, не доведе:  

- існування передбачених законом підстав для затримання особи без ух-

вали слідчого судді, суду;  

- відсутність перевищення граничного строку тримання особи під вар-

тою;  

- відсутність умисного зволікання у доставлянні особи до суду. 

Зрештою, засобами правового захисту особи від випадків безпідставного 

затримання, як і порушення процедури тримання особи в стані несвободи 
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протягом більш тривалого проміжку часу, ніж дозволено законом, є:  

- можливість фіксування наявних порушень у протоколі затримання з 

боку самої затриманої особи або її захисника;  

- наявність права особи вимагати перевірки обґрунтованості свого за-

тримання (зокрема шляхом звернення до прокурора, предметом нагляду яко-

го є, у тому числі, додержання законності під час перебування осіб у місцях 

тримання затриманих);  

- оскарження дій уповноважених осіб шляхом подання клопотань, скарг 

до суду щодо безпідставності затримання, перевищення строків тримання під 

вартою, зволікання у доставці особи до суду.  

Проведене нами дослідження та інші джерела свідчать, що вищезазначе-

ні запобіжники порушень прав людини в сучасних умовах функціонування 

органів досудового розслідування в Україні, на жаль, не скрізь і не завжди є 

ефективними. Можна стверджувати, що випадки, коли затримання було пов-

ністю бездоганним із точки зору дотримання закону, зустрічаються не часто. 

Навпаки, співробітники патрульної поліції та оперуповноважені (як правило, 

через свій низький професійний рівень) під час затримання часто припуска-

ються наступних процесуальних помилок: затримання та ув'язнення підозрю-

ваних проводиться безпідставно до відкриття кримінального провадження 

(внесення відомостей до ЄРДР); правоохоронці затримують особу за підоз-

рою у вчиненні злочину через тривалий час (кілька годин і навіть діб) після 

фактичного вчинення нею злочину, посилаючись при цьому на підстави ст. 

208 КПК, що є ситуаціями нагальної необхідності запобігти злочинові чи йо-

го перепинити.  

Наприклад, адвокат заявляє, що його підзахисного затримали оперативні 

працівники 26.07 о 18:00, о 18:15 доставили до відділу поліції. У протоколі 

про затримання він зазначив, що затримання відбулося з порушенням ст. 208, 

так як сплив великий проміжок часу між скоєнням злочину і затриманням, 

тому не можна було казати про безпосередність затримання. Слідчий моти-

вує це тим, що нібито в нього є якась жіночка, яка знає, що то його підзахис-

ний вкрав, але вона на власні очі цього не бачила, через що не підпадає під 

визначення «очевидець». Але на це жодним чином в процесуальному плані 

ніхто не відреагував.  

У наведеному прикладі йдеться про той факт, що особу було затримано 

не під час вчинення злочину. При цьому ні потерпілий, ні сукупність очевид-

них ознак на тілі, одязі чи місці події не вказували на те, що саме ця особа 

вчинила злочин. Таке затримання без ухвали слідчого судді, суду не може 

вважатися законним. 

Крім того, в роботі поліції відсутня практика належної фіксації чітко ви-

значеного ст. 209 КПК моменту фактичного затримання, що сприяє розпо-

всюдженню так званого «тіньового» затримання (коли особу затримано фак-

тично набагато раніше, ніж це зазначено в протоколі про її затримання); у 

протоколах затримання часто не знаходять віддзеркалення з належною пов-



Актуальні питання забезпечення публічного порядку та безпеки в сучасних умовах … 

155  

нотою підстави затримання особи; під час затримання співробітники поліції 

не завжди фіксують пояснення затриманої особи та інші фактичні дані, що 

мають важливе доказове значення для справи; підозрюваній особі не завжди 

детально роз'яснюються її процесуальні права, допитують як свідка і вона 

вимушена свідчити проти себе під загрозою кримінальної відповідальності; 

деколи до особи, затриманої під час вчинення злочину «на гарячому» та об-

ґрунтовано підозрюваної в учиненні злочину, застосовуються заходи адмініс-

тративної дії – затримання на строк до 10-15-30 діб, і тим самим чиняться пе-

решкоди в реалізації нею свого законного права на захист від інкримінованих 

звинувачень.  

Нерідко зустрічаються порушення процесуальних строків тримання, жо-

рстоке, нелюдське або таке, що принижує гідність поводження із затримани-

ми особами, а також безкарність тих, хто вдається до такого поводження. 

Про це свідчать сотні звернень затриманих, підслідних і засуджених грома-

дян до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, до націона-

льних судових і правозахисних інстанцій, Європейського суду з прав люди-

ни. [4, с. 21-41] 

Безумовно, наведені вище негативні факти із практики затримання підо-

зрюваних мають принципове значення у світлі вимог статей 3, 24, 28-30, 55-

57, 61-63 Конституції та статей 8-12 і 207-208 КПК України. Прикро й те, що 

за відсутності ефективних механізмів розслідування фактів незаконного за-

тримання або в разі, коли взагалі не вдаються до реагування на подібні нега-

тивні факти в діяльності вітчизняних правоохоронців, відповідні особи – су-

дді, прокурори, керівники поліції, слідчі та ін. – неминуче стають учасниками 

процесу корозії цінностей, які українське суспільство декларує останні 30 

років.  

Висновок: За чинним КПК України «затримання» особи за підозрою у 

вчиненні злочину тлумачиться водночас і заходом забезпечення криміналь-

ного провадження (п. 8 ч. 2 ст. 131), і запобіжним заходом, що застосовується 

слідчим суддею під час досудового розслідування (ч. 2 ст. 176), і процесуаль-

ною дією, оскільки факт і результати її проведення традиційно фіксуються 

відповідним протоколом (ч. 5 ст. 208), що є неодмінною ознакою всіх слідчих 

дій і негласних слідчих (розшукових) дій. Безумовно, така позиція законода-

вця не може не збивати з пантелику і свідчить про подвійний підхід до кри-

мінально-процесуального інституту «затримання підозрюваного», а відверта 

невизначеність його статусу сприяє остаточній втраті ним свого вихідного 

призначення в кримінальному судочинстві. Тож, оскільки «затриманню» вла-

стиві всі необхідні процесуальні ознаки: воно має свою мету, завдання, підс-

тави, умови й організаційно-тактичні прийоми проведення, процесуальний 

порядок оформлення його ходу та результатів і є важливим процесуальним 

способом отримання та перевірки доказів у кримінальному провадженні, за-

конодавцеві доцільно надати йому вагомий статус слідчої (розшукової) дії.  

Таким чином, «кримінально-процесуальне затримання» є процесуаль-
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ною (слідчою, розшуковою) дією, що полягає в фізичному захопленні (на мі-

сці вчинення злочину, в результаті переслідування чи розшуку) та достав-

лянні до органу досудового розслідування особи, підозрюваної, обвинуваче-

ної чи засудженої за вчинення злочину, за який передбачене покарання у виді 

позбавлення волі, з метою ідентифікації даної особи, з'ясування її причетнос-

ті до вчиненого кримінального правопорушення та, в разі підтвердження пі-

дозри, вирішення питання щодо виду запобіжного заходу, що має бути засто-

сований до неї, аби забезпечити її належну участь у досудовому та судовому 

кримінальному провадженні. До речі, саме таке розуміння «затримання» ми 

знаходимо в КПК Української РСР 1960 р., Законі України від 26.03.1992 р. 

«Про внутрішні війська МВС України» та чинному Законі України від 

23.06.2005 р. «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», спів-

робітникам якої у разі здійснення заходів щодо розшуку та затримання засу-

джених і осіб, узятих під варту, які вчинили втечу, надано право здійснювати 

заходи щодо розшуку (переслідування) осіб, які вчинили втечу, затримувати і 

доставляти їх до правоохоронних органів [5, п. 2 ст. 18]. Вочевидь, одностай-

не теоретичне і практичне тлумачення «затримання підозрюваних» є однією з 

передумов законності застосування цього кримінально-процесуального ін-

ституту. 
_____________________ 
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Під час масових безпорядків, що можуть виникнути при проведенні ма-

сових заходів  озвірілі натовпи не реагують на попереджувальні дії сил пра-

вопорядку, поводять себе зухвало та нагло; озброєні учасники безпорядків не 

тільки вчинюють активний опір особовому складу національної поліції, але і 

нападають на будівлі поліції з метою заволодіння зброєю і звільнення раніше 

затриманих злочинців тощо [1, c. 93]. Ці ситуації є дуже небезпечними для 

громадян та працівників поліції. Тому в Україні запроваджуються нові тех-

нології в діяльності органів та підрозділів Національної поліції України для 

забезпечення публічної безпеки та порядку під час проведення масових захо-

дів, напрацьовані правоохоронними органами в інших країнах та апробовані 

часом [2; 3].  

Відповідно до навчальних програм, у 2017 році  була проведена підгото-

вка поліцейських,  з охорони громадського порядку за новими стандартами. 

Сорок хлопців та дівчат пройшли навчання, котре проводилося на базі Дніп-

ропетровського державного університету внутрішніх справ. Їх проводили по 

американській системі контролю натовпу (Crowd Control). Вони увійшли до 

підрозділу тактико-оперативного реагування (ТОР). Цей спецпідрозділ охо-

роняє громадський порядок на акціях протесту і мітингах, а в решту часу па-

трулює місто. Поліцейські підрозділу ТОР неодноразово приходили на допо-

могу у вирішенні складних випадків та ситуацій, оскільки їх основний на-

прямок – це відпрацювання небезпечних завдань, забезпечення охорони по-

рядку під час масових заходів та боротьба з вуличною злочинністю. Цей під-

розділ не є повністю силовим, він працює за принципом законності, гуманіз-

му та ефективності, інспектори не застосовують силу там, де не потрібно. 

Проте, якщо ситуація буде загострюватися, або ж буде загрозливою для лю-

дей та поліцейського, ТОРівці вживатимуть усіх можливих дій, аби припини-

ти правопорушення [5]. 

Патрульні ТОРу відпрацьовували побудови, формації, бойові порядки та 

інформаційний супровід. Таким чином, зараз спецпідрозділу ТОР, можуть 

відпрацювати свої навички за поширеною системою в США, яка зазвичай 

застосовується під час терактів або масових заворушень. Їх навчання прово-
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дили сертифіковані американські інструктори, які для обміну досвідом при-

були до України. Адже, саме поліцейські несуть основну відповідальність за 

підтримання порядку і безпеки в громадських місцях та на місцях публічних 

заходів. Поліція зобов’язана захищати учасників масових зібрань, дозволяю-

чи їм вільно висловлювати свої погляди в межах видимості і чутності ауди-

торії, до якої вони хочуть звернутись. 

Цей міжнародний досвід, на основі котрого, відбулося формування 

спецпідрозділу в патрульній поліції, наразі дозволив вирішити лише невели-

ку кількість проблеми. Адже разом з тим надзвичайно важливо, щоб поліція 

була добре підготовлена і навчена запобігати будь-яким конфліктам, 

пов’язаним із публічними зборами, а також вміла знижувати напруженість, 

якщо виникає така необхідність. Співробітники поліції повинні вміти оціню-

вати ситуацію з натовпами. Це може включати демонстрації, де група людей 

проявляє співчуття до влади або проти неї, до деяких політичних, соціальних, 

економічних, або інших проблем.  

Проте, не дивлячись на проведену підготовку працівників поліції, спів-

відношення підготовлених поліцейських з не підготовленими склало критич-

но малу цифру: тільки близько 40 поліцейських патрульної поліцій здобули 

навчання з 1000 осіб. Передбачалося, що ці поліцейські котрих навчали згід-

но американської системи будуть вчити інших, таке сприйняття бачилось у 

канадських інструкторів котрі проводили їх навчання. Проте, наразі викла-

дання поліцейським котрі несуть службу в патрульної поліції, згідно системі 

«Crowd control», не відбувається. Це створює передумови неможливості ефе-

ктивно реагувати невеликому підрозділу національної поліції ТОР на пору-

шення громадського порядку при проведенні масових заходів. 

Одним з прикладів неефективності критично малого за кількістю під-

розділу був випадок у травні 2018 році у місті Дніпро, коли звичайна мирна 

хода футбольних фанатів переросла у стихійно-масову бійку. У правоохоро-

нців, які намагалися вгамувати натовп, вболівальники кидали каміння, пляш-

ки і петарди. В результаті цієї бійки, патрульні поліцейські постраждали, 

опинившись у лікарні [6]. Охорону громадську безпеку в Дніпрі під час фут-

больного матчу забезпечували 1,6 тисячі правоохоронців. Цей погляд на фак-

тично-датовані події дає нам висвітлення проблем поліції у охороні громад-

ського порядку під час проведення масових заходів.  

Сучасні підходи до охорони громадського порядку під час проведення 

масових заходів, що поширюються представниками ОБСЄ, дозволяють із за-

лученням меншої кількості правоохоронців ефективніше забезпечувати гро-

мадський порядок під час таких [2]. Однією з головних засад такої ефектив-

ності є володіння інформацією. Цей принцип полягає в тому, що необхідною 

передумовою забезпечення правопорядку під час публічного зібрання є во-

лодіння інформацією про різні групи учасників. Важливо бути в курсі їхніх 

норм, цінностей, намірів і цілей, їхнього уявлення про те, що є правильним і 

належним, їхніх стереотипів та очікувань стосовно інших груп, їхньої історії 
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(в тому числі попередніх зібрань, організованих цією групою), а також інших 

фактів, які можуть мати для них особливе символічне значення. Така інфор-

мація дозволить поліції зрозуміти інтереси і наміри таких груп і сприяти до-

сягненню їхніх законних цілей. Володіння цією інформацією також дає розу-

міння того, які дії поліції можуть бути сприйняті конкретною групою учас-

ників як образливі або провокаційні і, відповідно, призвести до конфлікту. 

Збір інформації перед операцією повинен бути спрямований на розширення 

обсягу та якості знань про ті групи, які збираються взяти участь у зібранні, та 

про їхню мотивацію. Також необхідно збирати інформацію (за допомогою 

оперативно-розшукової діяльності) про осіб, які можуть розглядатися як 

джерело ризику. Важливо, щоб всі співробітники поліції могли здійснювати 

комунікацію з учасниками зібрання та іншими громадянами й інформувати їх 

про наміри поліції щодо зібрання. Важливим э також використовувати відпо-

відні способи комунікації до, під час і після зібрань. Якщо поліція буде мати 

якісну комунікація між своїми працівниками під час проведення таких захо-

дів та дотримуватись зазначених вище вимог, тоді ризик виникнення завору-

шень і можливості для такого розвитку подій скоротяться [2]. 

Таким чином, ми приходимо до висновків, що для підвищення ефектив-

ності національної поліції під час проведення масових заходів необхідно : 

1) поширення позитивного досвіду за міжнародним стандартом системи 

«Crowd control»,  між працівниками інших підрозділів Національної поліції, а 

не тільки підрозділу «ТОР», усіх звань та рангів починаючи з молодшого 

складу; 2) внесення американської системи «Crowd control» до навчальних 

планів під час підготовки патрульних поліцейських; 3) проведення розшире-

них інструктажів під час заступу до несення служби та у охороні публічного 

порядку; 4) вирішення проблеми інформаційного супроводження, а саме нала-

годження комунікації між поліцейськими, поліпшення радіозв’язку, мобільно-

го устаткування; 5) підвищення рівня володіння інформацією про конкретні 

масові заходи та рівня комунікації з їх організаторами та учасниками  тощо. 
__________________ 
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pishli-vizvolyati-zatrimanih-do-viddilu-policiyi-1152483.html 
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ І ПРИЙОМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ ТА БЕЗПЕКИ В СУЧАСНИХ  

УМОВАХ: НОВА ФОРМАЦІЯ 

 

У сучасному глобалізованому суспільстві особливо гостро постає пи-

тання публічної безпеки, яка забезпечується відповідними органами держав-

ної влади, переважно виконавчими, на які покладено спеціальні повноважен-

ня. Зокрема, в Україні таким органом є Національна поліція України, до ос-

новних завдань якої входить забезпечення публічної безпеки і порядку. Для 

реалізації цього завдання створюються інноваційні інструменти і прийоми 

протидії порушення порядку, встановленого законом. Саме тому правоохо-

ронцями відповідно до вимог часу напрацьовується методика протидії спро-

бам громадського безладдя. 

Тема забезпечення публічного порядку і безпеки у сучасних умовах 

висвітлюється вітчизняними вченими в контексті інформаційної складової, а 

також методів забезпечення безпеки (В. Конах, Ю. Максименко), розвиток 

міжнародного співробітництва у цій сфері (Ю. Романчук), роль у контексті 

європейської інтеграції (Д. Дубов) і боротьби з тероризмом (І. Алєксєєнко, 

Д. Кіслов), механізми реалізації в окремому регіоні (В. Козубський) або у 

медійному просторі (Г. Сащук).  

Прогресивним методом у забезпеченні публічної безпеки і порядку, який 

використовується в контексті боротьби з терористичними проявами є про-

файлінг. Даний прийом активно розповсюджується не тільки в органах Наці-

ональної поліції України, але і в тих службах або підрозділах, які забезпечу-

ють публічний порядок, зовнішню і внутрішню безпеку. Застосування техно-

логії профайлінга дозволяє виявити потенційно небезпечних громадян на 

ранніх етапах [1, с. 134]. 

Профайлінг представляє собою сукупність психологічних методів оцін-

https://censor.net.ua/ua/news/3047636/u_2018_rotsi_chyselnist_pidrozdilu_tor_u_skladi_patrulnoyi_politsiyi_zroste_utrychi_do_1800_osib_mvs
https://censor.net.ua/ua/news/3047636/u_2018_rotsi_chyselnist_pidrozdilu_tor_u_skladi_patrulnoyi_politsiyi_zroste_utrychi_do_1800_osib_mvs
https://tsn.ua/ukrayina/u-dnipri-pislya-biyki-futbolni-fanati-pishli-vizvolyati-zatrimanih-do-viddilu-policiyi-1152483.html
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ки і прогнозування поведінки людини на основі характеристик зовнішності, 

аналізу найбільш інформативних приватних ознак особистості. [2, с. 21]. Ос-

новною метою профайлінга є виявлення потенційно небезпечних осіб, а його 

основою є візуальна діагностика психоемоційного стану людини (спостере-

ження і спеціальне опитування; фіксація психологічних поведінкових реакцій 

при відповідях - невербальних і вербальних). Профайлінг використовує два 

основних діагностичних методів: метод психологічного спостереження (ди-

витися і знаходити невідповідність) та метод опитування (запитувати і спо-

стерігати за реакцією) [3, с. 20]. 

Концепція профайлінга базується на тому, що протиправна дія та її під-

готовка можуть бути виявлені шляхом аналізу певного набору фізичних, 

психологічних, поведінкових ознак, що становлять характеристику підозрю-

ваних осіб, з позицій їх потенційної небезпеки. Існують індикатори, які є 

критичними для віднесення людини до групи ризику, зокрема, терористів: 

демонстративна агресія; прихована агресія; збудженість; відчуженість. Емо-

ційний стан людини, який оцінюється за ознаками тривоги, страху, хвилю-

вання та інших, розглядається в профайлінгу як додатковий фактор при ана-

лізі виявлених домінуючих ознак. Існують ключові ознаки в невербальній і 

вербальній поведінці людини, які дозволяють профайлерам виявити терорис-

та в людському потоці й віднести до категорії потенційно небезпечних. 

Сьогодні профайлінг успішно використовується в ряді авіакомпаній для 

забезпечення безпеки в аеропортах європейських країн, а також в Україні. 

Цю технологію багато років застосовує ізраїльська авіакомпанія «Ель-Аль», 

одна з найбезпечніших у світі. У 1968 році саме її співробітники розробили 

даний метод боротьби з тероризмом. У США, також діють профайлінгові 

програми, в рамках яких ведеться пошук і накопичення статистичних даних з 

підозрілих моделей поведінки [4]. В основі ізраїльської концепції профайлін-

га лежить положення про те, що кожен пасажир може виявитися терористом, 

а кожен предмет - вибуховим пристроєм. Тому всі заходи, що проводяться в 

межах даної технології, покликані підтвердити або спростувати дане твер-

дження. 

Профайлери враховують багато психологічних особливостей терористів, 

адаптуючи їх до специфіки своєї діяльності. Подальша робота в цьому на-

прямку, на наш погляд, повинна спрямовуватись  у бік злиття теоретичних 

знань і практичних навичок, оскільки саме профайлінг є тією сферою антите-

рористичної діяльності, яка дозволяє найбільш чітко реалізувати даний 

принцип. 

 Узагальнюючи, можна відмітити, що одним з найважливіших завдань  

ефективного використання профайл-програм в системі національної та люд-

ської безпеки є підготовка фахівців, призначених для здійснення зазначених 

програм. Значна перевага методики профайлінга в гнучкості й універсально-

сті, що дає можливість застосовувати її як спецслужбами, так і поліцією та 

військовими на будь-яких об’єктах масового скупчення людей, так і в сфері 
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діяльності поліції з охорони громадського порядку, оперативно-розшукової 

діяльності, з протидії незаконному обігу наркотиків тощо. 

Отже, сьогодні одним із найважливіших завдань для системи освіти 

працівників МВС України є організація навчання технології профайлінга. 

Ефективність застосування технології профайлінга багато в чому буде зале-

жати від рівня підготовки і професійного досвіду самого співробітника. По-

єднання теоретичної підготовки за системою профайлінга з практичним дос-

відом співробітників МВС України та інших силових відомств може стати 

серйозною зброєю в боротьбі з тероризмом. 
______________________ 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ЯК ОСНОВА НА-

ЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

Хотіла б зазначити , ефективне забезпечення національної безпеки краї-

ни залежить від вдосконалення основних частин , які  складають її в одне 

єдине ціле.Так, національна безпека, тобто безпеки всієї нації залежить від 

належної охорони прав та свобод людини, недоторканності її життя та здо-
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ров’я,  інших суспільних інтересів, тобто від охорони громадськї безпеки . 

Громадська безпека створює атмосферу спокою серед населення, надає впев-

ноності  в ефективності захисту від можливих  злочинів, , відчуття безпеки, 

коли з впевниністю  можна покластися на правоохоронців які гарантують її,  і 

яка дає надію на спокій на мир у державі. Для того, щоб з’ясувати найважли-

віші питання, що стосуються охорони громадського порядку, перш за все 

слід розкрити його поняття та зміст. 

А для того щоб дізнатися більше можна скористатися працями таких 

вчених : Ф. Е. Колонтаєвського, Є. О. Корнєва, В. В. Лазарєва,  О. Ф. Скакун 

та інших., але вказана проблематика є дуже важливою і в наш час, більше то-

го – вона набула особливого значення та змісту, і має не абиякий розголос в 

країні з урахуванням такої ситуації що склалась на сьогоднішній день. Попри 

те, що сам термін «громадський порядок (безпека)» досить часто зустрічаєть-

ся в чинних нормативнно правових  актах, але в сучасній юридичній літера-

турі представлені різні погляди на розуміння громадської безпеки. Треба за-

значити, що обговорення, які ведуться в цій галузі, не дозволяють виділити 

єдності в поглядах на це питання.   Зрозумію під поняттям  громадський по-

рядком (безпека) розуміти стан суспільства, який зосередженний  у його ду-

ховних, морально-етичних, культурних, історичних, інтелектуальних та ма-

теріальних цінностях, інформаційному і навколишньому середовищі та при-

родних ресурсах за відсутності загроз. Зміст громадської безпеки становить 

систему взаємопов’язаних суспільних відносин, що проявляються в поведінці 

людей, їх діяльності, вчинках переважно в громадських місцях.  

Суть і специфіка громадської безпеки в її соціальній значимості – забез-

печення нормальних умов життя, побуту і відпочинку людей, суспільного 

спокою, ефективної трудової діяльності, охорони честі і гідності людини, це 

стає помітно коли прогулюючись вулицями міста ти можеш бути спокійний 

за себе та своїх дітей [1, с. 9]. Розглядаючи стан правопорядку на території 

нашої держави, необхідно враховувати те, що злочинність набула масштаб-

ного характеру, високого рівня досягла частка особливо небезпечної насиль-

ницько-корисливої злочинності, розширюються сфери діяльності організова-

них злочинних груп, зросла кількість злочинів скоєних у стані алкогольного 

та наркотичного сп’яніння, якщо раніше за 90-х злочинці йшли на один зло-

чин тобто якщо грабувати то грабувати ніколи не йшли на вбивсто , гвалту-

вання, а на сьогоднішній день це норма і ніхто нічого не хоче застосовувати, 

бо всім так зручно . Спостерігається тенденція підвищення кількості злочи-

нів, скоєних із застосуванням вогнепальної зброї і вибухових пристроїв, 

вбивства на замовлення, рекет, захоплення заручників, шантаж, тероризм , бо 

дістати  зброю на сьогодення не є проблемою, таке враження що зброя зна-

ходеться у вільному доступі не потрібен ніякий не дозвіл зовсім нічого , всі 

хочуть збагатитися і нікого не хвилює до яких наслідків це призведе. Усе це 

свідчить про наявність значної кількості проблем у забезпеченні та охороні 

громадського порядку і необхідності їх вирішення. 
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 Вимоги часу та ситуація, що склалася на сьогодні в Україні, потребують 

позитивних змін в усій системі охорони громадського порядку, бо те що ко-

ється ні до чого позитивного у подальшому не паринесе. 

 Однак слід розуміти те, що такі зміни потребують значних матеріальних 

витрат з боку держави і проводити реформування необхідно комплексно, си-

стемно, за конкретними програмами. Досліджуючи нормативно-правове за-

безпечення охорони громадського порядку, необхідно врахувати, що зміни в 

діяльності органів державної влади у вказаному напрямку почали впрова-

джуватися ще з часів здобуття Україною незалежності, а належних результа-

тів не досягнуто. Однак бажаного результату це не принесло, оскільки такі 

зміни не знайшли ефективного застосування. Доцільно взяти до уваги попе-

редній негативний досвід у даній сфері і сприяти ефективним та позитивним 

змінам у здійсненні охорони громадського порядку, в першу чергу нормати-

вно закріпивши єдине поняття громадського порядку, враховуючи останні 

тенденції, та зміни, що відбуваються на території Української держави, а та-

кож запровадити це поняття у практичне застосування. Адже як зазначає Я. 

Н. Радюшин відсутність єдиного розуміння поняття громадського прядку 

сприяє різночитанням, смисловим підмінам, синонімізації різних за значен-

ням понять і на певному етапі стає гальмом у розвитку тієї або іншої галузі 

наукових знань. На практиці неоднозначне визначення понятійної бази приз-

водить до нечіткості цілей і завдань, якісної невизначеності суб’єктів діяль-

ності, багатозначності і дублювання функціональних зв’язків між ними [2; 3, 

с. 12]. В умовах реалізації конституційних засад демократичної, правової, со-

ціальної держави та формування громадянського суспільства нагальним пи-

танням постає проблема удосконалення кадрового забезпечення державного 

апарату висококваліфікованими і компетентними фахівцями, здатними ефек-

тивно працювати в правоохоронних органах. Суспільство і держава потре-

бують підготовки нової генерації і підвищення кваліфікації вже працюючих 

керівників і фахівців органів державної влади, формування реального та пер-

спективного резерву їх кадрів, щоб своєчасно були підготовлені фахівці для 

заміщення нових посад, у тому числі в нових структурах державної служби. 

Особливо важливе значення в охороні громадського порядку має матеріаль-

но-технічне забезпечення правоохоронних органів, навики працівників кори-

стуватися новітніми спеціальними засобами, як для припинення правопору-

шень, так і для їх попередження. В сучасних  умовах склалася ситуація відсу-

тності у працівника правоохоронного органу належних гарантій при охороні 

громадського порядку, в тому числі недостатність не лише практичного і на-

лежного екіпірування та сучасних засобів індивідуального захисту, а й еле-

ментарних речей, необхідних при охороні громадського порядку (достатня 

кількість паливного матеріалу для службового автомобіля, технічна готов-

ність службового транспорту для виконання завдань, відповідний формений 

одяг та взуття тощо). Все це створює загальне негативне враження про пра-

воохоронну систему держави, знижує рівень поваги пересічного громадянина 
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до правоохоронних органів, показує нездатність держави захистити кожного 

громадянина від правопорушення та забезпечити громадський порядок у ці-

лому. Тому вирішувати питання матеріальнотехнічного забезпечення право-

охоронних органів необхідно більш глобально, приймати до уваги стан мате-

ріально-технічного забезпечення правоохоронних органів не лише в містах 

обласного значення, а підійти до проблеми значно детальніше, вирішити її на 

територіальному рівні. Від правильного прийняття заходів із матеріально-

технічного забезпечення, на мою думку , пропорційно залежить відношення 

самих правоохоронців до виконання поставлених обов’язків, відчуття піклу-

вання з боку держави значно підвищить їх авторитет та бажання якісно охо-

роняти громадський порядок, а також дозволить попередити значну кількість 

правопорушень. Громадська безпека (громадський порядок) визначається як 

необхідна умова та органічний складник цивілізованого способу життя, ус-

пішного функціонування суспільства і держави і її інститутів. Громадська 

безпека як соціальна правова категорія пов’язана з низкою інших – націона-

льна безпека, громадський порядок, охорона власності, благоустрій, дисцип-

ліна, здоров’я людей і т. ін. [1, с. 6]. Громадський порядок є невід’ємною час-

тиною розвинутої держави із демократичними цінностями. Охорона громад-

ського порядку потребує затрати значних сил та засобів, що, у свою чергу, 

створює велику кількість проблем, що виникають у вказаному напрямку, во-

ни взаємопов’язані: одна проблема нерідко стає причиною іншої. Перелічені  

проблеми охорони громадського порядку не є вичерпними, однак їх вирі-

шення має здійснюватися на державному рівні та потребує системного під-

ходу. Необхідно усвідомлювати, що громадський порядок – це не тільки на-

лежна підтримка правопорядку в громадських місцях, а й повсякденна безпе-

ка кожного громадянина. Тому забезпечення громадського порядку (безпеки) 

здається не склада занадто великої проблеми , але якщо зануритись в її енле-

менти та проблеми стане зрозуміло ,що ситуація складається в не найкращо-

му розсладі. [Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та па-

тріотичного виховання персоналу системи МВС України. Харків, 2018 © Те-

слик Н. М., 2018 183 ] 
_____________________ 

1. Ольховський Є. Б. Адміністративно-правові засоби забезпечення громадської без-

пеки : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2004. 12 с. 

 2. Радюшин Я. Н. Компетенция органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в сфере обеспечения общественной безопасности : дис. … канд. юрид. 

наук. М., 2004. 17 с.  

3. Подоляка A. M. Правове регулювання охорони громадського порядку в Україні : 

монографія. Харків : Золота миля, 2008. 350 с. 
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ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІО-

НАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
 

Національна безпека будь-якої держави внаслідок своєї багатоаспектно-

сті і комплексності потребує соціальної системи її забезпечення, основним 

призначенням якої є виконання певних дій, спрямованих, перш за все, на за-

хист національних цінностей, реалізацію національних інтересів. Тобто мова 

іде про систему забезпечення національно безпеки (далі- СЗНБ). 

СЗНБ виступає як організаційна система державних  недержавних інсти-

туцій, інших суб’єктів, які покликані вирішувати завдання забезпечення на-

ціональної безпеки у визначений законодавством спосіб. 

Розглядаючи СЗНБ як складову системи національної безпеки, професор 

Ситник Г.П. розміє її як «…сукупність взаємопов’язаних та взаємообумовле-

них механізмів (інституційних, організаційних, правових та інших) та 

суб’єктів забезпечення національної безпеки (посадові особи держави, орга-

ни державної влади та місцевого самоврядування, державні установи та за-

клади, сили та засоби сектору безпеки, інститути громадянського суспільст-

ва, окремі громадяни), які на основі чинного законодавства трансформують 

політику національної безпеки у цілеспрямовану скоординовану діяльність 

(заходи політичного, правового, організаційного, воєнного та іншого харак-

теру) щодо реалізації національних інтересів [1]. 

Відповідно до Стратегії національної безпеки України, затвердженої 

Указом Президента України від 26.05.2015 року № 287/2015 [2], неефектив-

ність системи забезпечення національної безпеки визнано однією з найбіль-

ших загроз національній безпеці України. Причинами цього стали, зокрема 

несформованість сектору безпеки і оборони як цілісного функціонального 

об’єднання, керованого з єдиного центру; недостатність ресурсного забезпе-
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чення, неефективне використання ресурсів у секторі безпеки і оборони тощо. 

  Серед пріоритетних завдань держави щодо усунення цієї загрози визначено, 

зокрема, необхідність удосконалення державної системи стратегічного пла-

нування, створення єдиної системи моніторингу, аналізу, прогнозування та 

прийняття рішень у сфері національної безпеки і оборони. Її метою є своєча-

сне виявлення і запобігання загрозам національній безпеці, визначення по-

рядку дій у кризових ситуаціях у межах єдиного комплексу заходів політич-

ного, воєнного, економічного, інформаційного та іншого характеру. 

Вжиття відповідних комплексних змін у системі забезпечення націона-

льної безпеки передбачене також і Указом Президента України від 5 січня 

2015 року № 5 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» [3]. Зок-

рема, одними з найважливіших заходів держави щодо реформування системи 

забезпечення національної безпеки визначені: оновлення доктринальних та 

концептуальних підходів до забезпечення національної безпеки, функціона-

льна оптимізація, створення ефективної державної системи кризового реагу-

вання. 

Сучасний стан у якому опинилася наша держава свідчить про те, що пе-

реосмислення підходів до розуміння національної безпеки є нагальною пот-

ребою українського суспільства і часу чекати поки буде розроблено доскона-

ле наукове обґрунтування немає [4]. 

Аналіз діючої Конституції України свідчить про те, що питання націо-

нальної безпеки та її забезпечення потребують негайного вдосконалення та 

уточнення. Так відповідно до п. 17 ст.92 Конституції України визначено, що 

виключно законами України визначаються основи національної безпеки. Згі-

дно п.1. Ст.106. визначає, що Президент України забезпечує національну 

безпеку. Статтею 107 визначено, що Рада національної безпеки та оборони 

України є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони 

при Президентові України. Відповідно п. 7 ст. 116. Кабінет Міністрів Украї-

ни здійснює заходи щодо забезпечення національної безпеки. У статті 16 ви-

значено, що обов’язком держави є забезпечення екологічної безпеки, а у ст. 

17 вказано, що забезпечення економічної та інформаційної безпеки є найваж-

ливішими функціями держави, справою всього Українського народу, забез-

печення державної безпеки (анахронізм, ця функція була притаманна КДБ 

СРСР, повинно бути безпека держави) і захист державного кордону України 

покладається на відповідні військові формування та правоохоронні органи 

держави[5]. 

Законодавство України у сфері національної безпеки і оборони, як свід-

чить аналіз, почало формуватися з 1990 року з прийняттям Декларації про 

державний суверенітет. Нині розроблено та прийнято комплекс законів та 

інших нормативно-правових актів з питань забезпечення національної безпе-

ки і оборони України. До основних із них слід віднести Конституцію Украї-

ни, закони України “Про національну безпеку України”, “Про оборону Укра-

їни”, “Про Раду національної безпеки і оборони України“”, “Про військовий 
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обов’язок і військову службу”, “Про Збройні Сили України”, “Про “Інформа-

ція і право” № 2(25)/2018 67 державний кордон України”, “Про Службу без-

пеки України”, “Про Державну прикордонну службу України”, “Про розвіду-

вальні органи України”, “Про контррозвідувальну діяльність” та інші. Уніка-

льний характер правовідносин, що виникають у сфері національної безпеки і 

оборони, можливо підкреслити низкою прикладів. Зокрема, чинне законодав-

ство передбачає обмежувальні заходи стосовно іноземців. Відповідно до час-

тини 1 статті 13 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства” не дозволяється в’їзд в Україну іноземцю в інтересах забезпе-

чення національної безпеки України, що не є юридичною санкцією за вчи-

нення правопорушення. Таким чином, право, що регламентує суспільні від-

носини у сфері обмежувальних заходів стосовно іноземців в інтересах забез-

печення національної безпеки, не є правом, яке регламентує накладення стя-

гнень за правопорушення або процесуальним правом [6]. 

Отже, як ми визначили, за Указом Президента України від 05.01.2015 № 

5 «Про Стратегію «Україна – 2020» основними критеріями для подальшого 

формування системи забезпечення національної безпеки, зокрема, є: онов-

лення та реформування доктринальних та концептуальних підходів у сфері 

забезпечення національної безпеки країни, зокрема  загальне переосмислення 

цих підходів, також функціональна оптимізація, створення ефективної дер-

жавної системи кризового реагування. 
____________________ 
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НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬ-
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Перш ніж здійснити аналіз примусових заходів впливу, що застосову-

ються до осіб, які вчинили насильство в сім’ї в сучасній національній право-

вій доктрині слід звернути увагу на історичні передумови їх нормативного 

закріплення в національному законодавстві. Так вперше можливість застосу-

вання даних заходів була визначена Законом України «Про попередження 

насильства в сім’ї» від 15 листопада 2001 р., який до речі з огляду на міжна-

родно-правову призму був ухвалений першим на теренах країн пострадянсь-

кого простору [1]. В цьому Законі крім правових і організаційних основ по-

передження насильства в сім’ї було визначено систему органів та установ, на 

які покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї а та-

кож визначено спеціальні заходи з попередження насильства в сім’ї та запро-

ваджено корекційні програми для осіб, які вчиняють насильство в сім’ї та 

встановлено відповідальність за вчинення насильства в сім’ї. Слід відмітити, 

що даний закон визначався високою лояльністю щодо застосування приму-

сових заходів впливу  до осіб, які вчинили насильство в сім’ї та розмитістю 

заходів захисту жертв насильства. Пробація першого закону направленого на 

протидію домашньому насильству, результати  практики діяльності органів, 

що протидіють даному негативному суспільному явищу, перед усім поліції, а 

також внутрішній і впершу чергу міжнародний моніторинг даних процесів в 

України запустили процес перезавантаження вітчизняного законодавства на-

правленого на протидію домашньому насильству, який втілився в ухвалені 7 

грудня 2017 року Закону України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству» [2]. Даним законом визначено дві групи заходів, спрямованих 

окремо на запобігання домашньому насильству та на протидію цьому явищу. 

Якщо до першої групи заходів віднесено систему заходів, що здійснюються 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємс-

твами, установами та організаціями, спрямовані на підвищення рівня обізна-

ності суспільства щодо форм, причин і наслідків домашнього насильства, 

формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки у 

приватних стосунках, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, то до 
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заходів протидії домашньому насильству віднесено систему заходів, спрямо-

ваних на: 1)  припинення домашнього насильства; 2) надання допомоги та 

захисту постраждалій особі, відшкодування їй завданої шкоди; 3) вжиття на-

лежних заходів розслідування випадків домашнього насильства; 4) заходів 

спрямованих на притягнення до відповідальності кривдників та зміну їхньої 

поведінки. Саме в системі заходів протидії домашньому насильству слід ви-

ділити примусові заходи впливу, що застосовуються до осіб, які вчинили на-

сильство в сім’ї, до них віднесено: винесення термінових заборонних припи-

сів стосовно кривдників; застосування обмежувального припису стосовно 

кривдника; взяття на профілактичний облік кривдників та проведення з ними 

профілактичної роботи; направлення кривдника на проходження програми 

для кривдників.  

Не доцільно здійснювати аналіз всіх цих заходів, звернемо увагу на ор-

ганізаційні та процесуальні проблеми застосування деяких з них, зокрема 

обмежувального припису стосовно кривдника, який застосовується з підстав 

та у порядку визначеному ст. 26 Закону та главою 13 розділу IV Цивільного 

процесуального кодексу України. Обмежувальний припис виноситься судом 

на підставі звернення зацікавлених осіб а саме: 1) постраждалої особи або її 

представника; 2) у разі вчинення домашнього насильства стосовно дитини - 

батьків або інших законних представників дитини, родичів дитини (баба, дід, 

повнолітні брат, сестра), мачухи або вітчима дитини, а також органу опіки та 

піклування; 3) у разі вчинення домашнього насильства стосовно недієздатної 

особи - опікуна, органу опіки та піклування. 

Заходами, які можуть бути застосовані до кривдника на підставі обме-

жувального припису, є: 1) заборона перебувати в місці спільного проживання 

(перебування) з постраждалою особою; 2) усунення перешкод у користуванні 

майном, що є об'єктом права спільної сумісної власності або особистою при-

ватною власністю постраждалої особи; 3) обмеження спілкування з постраж-

далою дитиною; 4) заборона наближатися на визначену відстань до місця 

проживання (перебування), навчання, роботи, інших місць частого відвіду-

вання постраждалої особи; 5) заборона особисто і через третіх осіб розшуку-

вати постраждалу особу, якщо вона за власним бажанням перебуває у місці, 

невідомому кривднику, переслідувати її та в будь-який спосіб спілкуватися з 

нею; 6) заборона вести листування, телефонні переговори з постраждалою 

особою або контактувати з нею через інші засоби зв'язку особисто і через 

третіх осіб. 

Примітка. Варто зауважити, що обмежувальний припис може перед-

бачати застосування одразу кількох зазначених заходів. Обмежувальний 

припис не може містити заходів, що обмежують право проживання чи пе-

ребування неповнолітнього кривдника у місці свого постійного проживання 

(перебування). Обмежувальний припис виноситься на строк від одного до 

шести місяців. 

Аналіз зарубіжного законодавства  свідчить, що в більшості розвинутих 
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країн Європи та світу вилучення кривдника є дієвим примусовим заходом  

впливу до особи, яка вчинила насильство в сім’ї. Так, Закон Німеччини від 1 

січня 2002 року «Про захист від насильства в сім’ї» особа, яка вчинила наси-

льство в сім’ї за рішенням уповноваженої посадової особи поліції тимчасово 

строком на 10 днів виселяється (вилучається) і сім’ї [4, с. 45], в той же час 

цей захід носить тимчасовий характер, і тільки за рішенням суду можливо 

застосувати такі спеціальні заходи, як: заборона входження до свого будинку 

(квартири), неможливість перебування біля нього ближче відстані, що визна-

чив суд; обмеження контактів з дітьми, жінкою або іншою особою, що стала 

потерпілою від насильства в сім’ї; заборона спілкування (в тому числі через 

засоби комунікації), листування з потерпілими особами на певний строк. За-

коном Франції від 4  квітня 2006 року «Про посилення попередження та  по-

карання за насильство у сім’ї або відносно неповнолітнього» передбачено, 

що спеціалізовані суди, які діють в системі судів загальної юрисдикції мо-

жуть виносити постанови, які забезпечують безпеку жертв насильства в сім’ї 

(тимчасове видворення кривдника, поміщення жертви насильства в спеціалі-

зовані заклади – пансіонати, клініки де їм надається медична та психологічна 

допомога та ін.) [4, с.45]. За Законом Польщі «Про протидію злочинам в 

сім’ї» від 2010 року передбачено виселення агресора з місця спільного про-

живання з жертвою, якщо є небезпека потерпілій особі [5, с.213; 6, с.115]. 

Позитивним та таким, що потребує впровадження в національну правову 

доктрину запобігання та протидії насильству в сім’ї є досвід Турецької Рес-

публіки, яка одна із перших держав європейського простору оновила та при-

вела у відповідність до Конвенції з прав людини законодавство у сфері  про-

тидії насильству в сім’ї, і це не випадково, адже саме 11 травня 2011 року у 

Стамбулі була підписана Конвенція Ради Європи про запобігання насильству 

стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами,  а 12 

березня 2012 року Туреччина стала першою країною, що ратифікувала Кон-

венцію на сьогодні до неї приєднались 46 країн та Європейський Союз (у то-

му числі Україна) [7]. На виконання цієї Конвенції в Туреччині було прийня-

то Закон  «Про протидію побутовому насильству» від 2012 року в якому пе-

редбачено, що аналогічно як і за законодавством України за рішенням суду 

до кривдника може бути застосована заборона наближатись до жертви та мі-

сця її проживання (перебування) протягом одного місяця з можливістю про-

довження цього терміну на більший строк за клопотанням жертви (члена ро-

дини) або за клопотанням поліції. Особливістю застосування цього заходу є 

те, що за рішенням суду кривдника зобов’язують носити браслет з вмонтова-

ним GPS навігатором, який показує місце розташування особи в той же час 

жертві насильства видають передавач який запрограмований на отримання 

GPS сигналу  від браслету кривдника. У випадку наближення кривдника до 

реальної або потенційної жертви насильства (наприклад наближення батька 

до дитини, яка стала свідком побиття ним його матері) на допустиму відс-

тань, яка визначена за рішенням суду спрацьовує тривожний сигнал, який 
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поступає оператору «гарячої лінії поліції», та оперативний наряд здійснює 

виїзд на місце події. У такому випадку за порушення заборон суду до особи 

застосовується за перше порушення (невиконання окремих заборон суду) - 

штраф у розмірі рівному 500 євро, за друге порушення (кваліфікуються як 

невиконання рішення суду) – може бути застосовано арешт до 2 місяців. За-

стосування браслету, навігаційне супроводження та відпрацювання GPS сиг-

налу тривоги здійснюють підрозділи поліції. Також поряд з цим в Туреччині 

за бажанням жертви або у випадку необхідності забезпечення її безпеки коли 

вірогідність агресії відносно неї досить висока їй видається тривожна кнопка 

поліції, яка обладнана каналом навігаційного спостереження за допомогою 

якої у випадку наближення кривдника вона може натиском викликати наряд 

поліції, який протягом 3-5 хвилин прибуває на місце перебування особи, ви-

значаючи це місце шляхом GPS зв’язку з  використанням контенту Google 

Maps [3, с. 58-60]. Останнім часом Туреччина, як і більшість розвинутих кра-

їн запроваджує все більше IT-ресурсів, що полекшує її діяльність. Так фахів-

цями IT сфери розроблено мобільний додаток під назвою «Стоп насилля», 

який допомагає жертві насилля в сім’ї без дзвінка з мобільного телефону 

сповіщати на «гарячу лінію поліції» інформацію про форму, спосіб насильст-

ва, поведінку насильника, потенційні загрози життю та здоров’ю, стан жерт-

ви, місце потенційного вчинення насильства та інші обставини. Так, це здій-

снюється завдяки проставленням відміток напроти запропонованих програ-

мою варіантів обставин загрози насильства, наприклад, потенційна жертва 

насилля яка знаходиться разом з потенційним кривдником та не маючи мож-

ливість набрати на гарячу лінію поліції, що тільки спровокує агресію, відкри-

ваючи мобільний додаток від виглядом входження в свою почту сповіщає 

поліцію про: вид насилля (фізичне, психологічне), місце вчинення насилля, 

можливість доступу поліції в приміщення, вид поведінки насильника, наяв-

ність зброї та інших засобів нанесення шкоди здоров’ю, наявність дітей та 

інших членів сім’ї, тощо. Отримавши таку інформацію наряд поліції усвідо-

млений про ступінь загрози, можливості та місця швидкого проникнення в 

житло або інше приміщення, наявність чи відсутність зброї, що складає опе-

ративну попередню картину події та дає можливість діяти поліцейським  

ефективно щодо застосування заходів примусу щодо кривдника та заходів 

захисту потерпілої особи. Такий додаток розроблений та використовується в 

Румунії, Польщі, Китаї, Сінгапурі, Японії та США.  

Підводячи підсумок доцільно запропонувати до впровадження в націо-

нальну правову та організаційну доктрину протидії насильству в сім’ї насту-

пних апробованих міжнародною спільнотою заходів: здійснення класифікації 

кривдників з облікових базах даних поліції на підставі ступеня їх агресивнос-

ті та створення потенційної загрози жертві насильства не за рішенням суду, а 

на підставі вивчення фактичних обставин вчинення ними насильства на роз-

суд уповноваженого працівника поліції; відповідно розширення можливості 

поліцейських застосовувати обмежувальні заходи до кривдників без рішення 
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суду; виключення можливості оскарження  рішення поліцейського щодо ви-

несення термінового заборонного припису стосовно кривдника  (тобто на-

дання більшої автономії поліцейським у прийняті рішень щодо застосування 

заходів впливу на кривдників); запровадження використання електронного 

браслету з метою виконання рішення суду щодо обмеження наближення його 

жертви насильства за рішенням суду. 
_________________ 
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НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ В СИСТЕМІ СУБ’ЄКТІВ НАДАННЯ 

СОЦІАЛЬНИХ ТА СЕРВІСНИХ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ 

 

Основною метою діяльності Національної поліції України, визначеною 

Законом України «Про Національну поліції» від 2 липня 2015 року (далі - За-

кон) [1], є служіння суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод 

людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Ос-

новоположними принципами діяльності поліції серед інших визначено відк-

ритість і прозорість, а також взаємодія з населенням на принципах партнерс-

тва, що в свою чергу закладає основи для повернення довіри до цього право-
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охоронного органу та його законної діяльності спрямованої в першу чергу на 

обслуговування громадян в правоохоронній сфері. Виходячи з нової «обслу-

говуючої» функції поліції, основним замовником поліцейських послуг є на-

род України, її громадяни, за рахунок сплати податків утримує поліцію, а то-

му повинні мати законодавчо визначені гарантії якісного сервісного обслуго-

вування поліцією потреб населення у сфері забезпечення правопорядку та 

безпеки. Статтею 3 Закону України «Про Національну поліцію» нормативно 

визначені завдання поліції, які полягають у наданні поліцейських послуг у 

сферах: забезпечення публічної безпеки і порядку; охорони прав і свобод 

людини, а також інтересів суспільства і держави; протидії злочинності; на-

дання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особис-

тих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій 

потребують такої допомоги. Таким чином, законодавець вперше в законодав-

чому акті застосував поняття «поліцейські послуги», що вказує на позитивну 

тенденцію щодо переорієнтації діяльності певних підрозділів поліції на соці-

альну складову, і що започатковує новий напрям діяльності поліції, який по-

лягає в наданні соціальних та сервісних послуг суспільству та окремим його 

членам у рамках здійснення правоохоронної діяльності [1]. Навіть наскрізний 

аналіз законодавства, а саме ст. 23 Закону вказує, що із 30 завдань поліції, 11 

з них, тобто майже 40% тим чи іншим чином пов’язані з наданням поліцією 

соціальних та сервісних послуг в тих чи інших різновидах правоохоронної  

сфери, що ще раз вказує на суттєвість соціальної та сервісної функції поліції. 

Отже все вищезазначене вказує на необхідність вироблення ефективної 

та науково обґрунтованої національної моделі реалізації соціальної та сервіс-

ної функції поліції з урахуванням міжнародних стандартів такої діяльності 

поліцейських структур зарубіжних країн. В межах вирішення цієї комплекс-

ної задачі доцільно з’ясувати поняття та види соціальних та сервісних послуг 

Національної поліції. 

Слід зауважити, що Закон України «Про Національну поліцію» чітко не 

визначає функції поліції. На відмінну від нього попередній Закон України 

«Про міліцію» унормовував такі функції поліції: адміністративну, профілак-

тичну, оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну, виконавчу та охо-

ронну (на договірних засадах) функції. Однак в ньому дещо звужено було 

визначено поліцейські функції, передусім ухил здійснювався в сторону пріо-

ритетності правоохоронної та адміністративно-каральної функції міліції, що 

не відтворює всю сутність та основне спрямування діяльності даного правоо-

хоронного органу держави. Ми підтримуємо законодавчий прагматизм щодо 

розширення поліцейських функцій, які опосередковано визначені в Законі 

«Про Національну поліцію», в основу якого покладено широку обслуговуючу 

функцію цього органу, яка спрямована на надання поліцейських послуг у 

сферах забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод лю-

дини, а також інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, надання 

послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин 
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або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги, яка визна-

чена в ст. 3 Закону через визначення завдань поліції. Це в більшій мірі відпо-

відає цілепокладальному призначенню цього органу з урахуванням переоріє-

нтації всього інституту державної служби на обслуговування потреб демок-

ратичного суспільства. У зв’язку з цим, на сьогодні слід вести мову про пріо-

ритетність публічно-сервісної функції поліції, яка має широкий спектр реалі-

зації від надання інформаційних (як різновиду адміністративних) послуг на-

селенню, вжиття заходів загальної превенції до застосування адміністратив-

ного та кримінального примусу.  

Нижче необхідно з’ясувати поняття та види соціальних та сервісних по-

слуг Національної поліції. Поняття соціальних послуг дано в Законі України 

«Про соціальні послуги», під якими слід розуміти - комплекс заходів з на-

дання допомоги особам, окремим соціальним групам, які перебувають у 

складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, з метою 

розв’язання їхніх життєвих проблем [2]. Виходячи з аналізу норм Закону 

«Про соціальні послуги» та самої природи соцільних послуг можна ствер-

джувати, що Національна поліції не є основними суб’єктом їх надання, оскі-

льки основною формою соціальних послуг є матеріальна допомога та соціа-

льне обслуговування і їх надають спеціально створені органи публічної влади 

– Міністерство соціальної політики України, Фонд соціального захисту інва-

лідів, соціальні служби. Однак, якщо здійснити аналіз видів соціальних пос-

луг визначених законом та співставити їх з функціями поліції, можна зробити 

висновок, що Національна поліція надає такі види соціальних послуг: 1) 

юридичні послуги - надання консультацій з питань чинного законодавства, 

здійснення захисту прав та інтересів осіб, які перебувають у складних життє-

вих обставинах, сприяння застосуванню державного примусу і реалізації 

юридичної відповідальності осіб, що вдаються до протиправних дій щодо 

цієї особи (оформлення правових документів, захист прав та інтересів особи, 

інша правова допомога тощо); 2) інформаційні послуги - надання інформації, 

необхідної для вирішення складної життєвої ситуації (довідкові послуги); 

розповсюдження просвітницьких та культурно-освітніх знань (просвітницькі 

послуги); поширення об’єктивної інформації про споживчі властивості та ви-

ди соціальних послуг, формування певних уявлень і ставлення суспільства до 

соціальних проблем (рекламно-пропагандистські послуги). 

Таким чином Національна поліція потенційно може надавати та надає 

такі види соціальних послуг: 1) здійснює превентивну та профілактичну дія-

льність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень, які перебува-

ють у складних життєвих обставинах (здійснює моніторинг способу життя 

членів сім’ї, яка перебуває у складних життєвих ситуаціях, зокрема щодо ви-

трачання коштів матеріальної не на вирішення складних життєвих обставин, 

а наприклад на придбання та розпивання членами сім’ї спиртних напоїв); 2) 

вживає всіх можливих заходів для надання невідкладної, зокрема домедичної 

і медичної, допомоги особам, які постраждали внаслідок кримінальних чи 
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адміністративних правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які 

опинилися в ситуації, небезпечній для їхнього життя чи здоров’я; 3) вживає 

заходів для визначення осіб, які не здатні через стан здоров’я, вік або інші 

обставини повідомити інформацію про себе (бесіди з безпритульними людь-

ми на предмет їх ідентифікації та причин і умов за яких вони не мають мож-

ливість користуватися житлом та належними умовами проживання; виявлен-

ня неповнолітніх осіб, які схильні до бродяжництва, жебрацтва та передача їх 

відповідним соціальним органам та установам); 4)  у межах своєї компетен-

ції, визначеної законом, здійснює контроль за дотриманням вимог законів та 

інших нормативно-правових актів щодо опіки, піклування над дітьми-

сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, вживає заходів 

щодо запобігання дитячій бездоглядності, правопорушенням серед дітей, а 

також соціального патронажу щодо дітей, які відбували покарання у виді по-

збавлення волі; 5) вживає заходів для запобігання та протидії домашньому 

насильству або насильству за ознакою статі відповідно до ст. 6 Закону «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству» [3]; 6) вживає заходів що-

до інформування громадськості про діяльність поліції та тих законних захо-

дів, які здійснює поліція шляхом обмеження конституційних прав громадян 

(розміщуючи відповідну інформацію про діяльність поліції на рекламних 

платформах, буклетах), демонструючи соціальну роботу поліції шляхом по-

ширення відеороликів, відеофільмів, серіалів про роботу поліції в інформа-

ційному просторі (на телебаченні, в соціальних інформаційних мережах та 

ін.). Слід зауважити, що тільки частина соціальних послуг, які надаються 

підрозділами Національної поліції знайшли своє нормативне закріплення.  

Що стосується сервісних послуг, які надаються підрозділами Національ-

ної поліції, то їх система більш менш нормативно визначена Постановою 

КМУ від 4 червня 2007 р. № 795 «Про затвердження переліку платних пос-

луг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національ-

ної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надан-

ня»[4].  

З урахуванням вищезазначеного слід зазначити, що під соціальними по-

слугами, які надаються підрозділами Національної поліції слід визнати ком-

плекс превентивних та постпревентивних заходів, які надаються поліцією з 

метою недопущення порушення соціальних прав громадян, надання допомо-

ги особам, окремим соціальним групам, які потребують отримання від полі-

цейського правової допомоги, або перебувають у складних життєвих обста-

винах і не можуть самостійно їх подолати. В свою чергу під сервісними пос-

лугами поліції слід розуміти комплекс адміністративних послуг, які здійс-

нюються як правило на платних засадах за сприяння кадрового, ресурсного, 

інформаційного забезпечення поліції з метою реалізації законних прав і сво-

бод громадян та юридичних осіб. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ З  МЕТОЮ СА-

МОЗАХИСТУ З УРАХУВАННЯМ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ 

 

На сьогоднішній день питання легалізації зброї в українській державі є 

дуже актуальним. Воно турбує українців з моменту здобуття незалежності. 

Про це свідчить, зокрема, спроби прийняття низки законів, що б дозволило 

регулювати дане питання на належному рівні. Перший проект, що був пода-

ний до Верховної Ради України підготували народні депутати  В.В. Костиць-

кий та П.Л. Фріс ще в 1994 році, але він так і залишився без розгляду. Наразі 

дослідження даного питання теж не стоїть на місці. 

Актуальність теми пояснюється також тим, що на даний момент в Укра-

їні ускладнюється рівень криміногенної обстановки, на що впливає велика 

кількість вчинення злочинів серед населення з використанням вогнепальної 

зброї. Бойові події на Сході нашої країни, а також нестабільна політична си-

туація в країні, пов’язана з неконтрольованим обігом зброї викликають під-

вищення рівня кримінальних правопорушень саме із застосуванням зброї.  

На основі вищезазначених факторів у людей все частіше виникає потре-

ба в здійсненні самооборони, зростає рівень правосвідомості громадян. Важ-

ливо, що право людей на самозахист закріплено на конституційному рівні, а 

оскільки зброя є одним із знарядь захисту, суспільство турбує питання її ле-
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галізації все частіше.  

Варто зазначити, що в Україні є дозвіл на володіння довгоствольною 

зброєю, але захищатись зручно саме за допомогою коротко ствольної зброї. 

Тому дослідження даного питання є актуальним на наш час. 

Однією з основних проблем в Україні є відсутність законодавства, яке б 

регулювало обіг зброї. Звісно, є різні підвідомчі нормативно-правові акти, 

інструкції, але всі вони є підзаконними нормативно-правовими актами та 

єдиного відомчого документа, який би регулював саме порядок придбання, 

вилучення та обігу зброї немає, що робить процес регулювання цієї сфери 

державою неможливим. 

Причинами прийняття такого закону є, як вже зазначалося зростання кі-

лькості правопорушень, що спричиняє потребу у громадян ефективного за-

хисту. Також не менш важливим поштовхом є  те, що на сьогоднішній день 

контроль вогнепальної зброї в Україні здійснюється на неналежному рівні. 

Нелегальне її привласнення  в Україні з кожним роком зростає все більше. 

Крім того, що зброя стала поширеною на «чорному ринку», вона ще стала й 

доступною.  Найбільш розповсюдженим постачальником зброї на таких рин-

ках стали події на сході України.  

Звісно, перед вирішенням питання щодо легалізації обігу зброї в Україні 

необхідно враховувати думку суспільства щодо цього явища. За даними ТСН  

на липень 2018 року лише 11% громадян підтримували легальне володіння 

зброєю, а от 82% виступали проти цього [1]. 

Отже, ці дані вказують нам на неоднозначну думку населення з приводу 

цього. Для того, щоб більш детально її проаналізувати необхідно враховува-

ти як позитивні, так і негативні аспекти введення легального обігу зброї, що 

можна простежити на прикладі зарубіжних країн. 

Доцільно було б почати з такої країни, де зброя знаходиться у вільному 

доступі для громадян – США. Ця країна має найбільшу кількість зброї: на 

100 осіб налічується 90 одиниць зброї[2]. 

Варто відмітити, що в Сполучених Штатах Америки право громадян на 

користування вогнепальною зброю закріплено на конституційному рівні. Це 

право закріплене другою поправкою до Конституції США, більш відомою як 

«The second amendment», де зазначено, що ніхто не може бути обмежений у 

користуванні таким правом. 

Наслідком такої вседозволеності користування вогнепальною зброєю 

стало значне підвищення рівня вбивств саме із застосуванням зброї [3]. Тому 

уряд Сполучених Штатів Америки все частіше піднімає питання щодо вве-

дення певних обмежень у користуванні вогнепальною зброєю. Але ця про-

блема викликає гострі дискусії, адже попит на вогнепальну зброю є дуже ве-

ликим та з кожним роком зростає все більше. 

Ще однією країною, в якій повністю легалізовано зброю майже без всі-

ляких обмежень є Південно-Африканська Республіка. Особливістю законо-

давства цієї країни є те, що носіння коротко ствольної зброї можливе лише з 
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дорученням без отримання ліцензії. Тут зброя настільки дозволена, що нею 

користуються навіть діти в школах. В цій країні через вседозволеність у ко-

ристуванні зброєю люди зовсім не почувають себе захищеними [3]. 

Ще однією країною з великим відсотком зброї на кількість населення є 

Швейцарія. В цій державі близько 50% громадян володіють зброєю. Але вар-

то відмітити, що держава встановила значні обмеження для громадян щодо 

володіння та користування вогнепальною зброєю. Наприклад, для того, щоб 

придбати зброю, громадянин повинен досягти свого 18-річчя. А от вже на 

носіння її з собою він повинен мати відповідний дозвіл, який отримає, якщо 

доведе необхідність її носіння з собою для самозахисту або для захисту від 

інших осіб. Також вся цивільна зброя повинна бути зареєстрованою.  

В даному випадку, на прикладі Швейцарії можемо спостерігати позити-

вний досвід, оскільки в цій країні чітко врегульовано на законодавчому рівні 

порядок придбання, зберігання та користування зброєю. Створені відповідні 

органи, що контролюють належне дотримання законодавства. За порушення 

встановлених вимог закон передбачає сувору відповідальність. Все це ефек-

тивно впливає на дисципліну громадян. 

Вищенаведений досвід зарубіжних країн стосується насамперед запрова-

дження легалізації зброї, але для більш детального розуміння доцільності про-

ведення такої реформи необхідно також зазначити досвід країн,  де зброя спо-

чатку була легалізована, а потім заборонена та вилучена з цивільного обігу. 

Однією з таких країн з яскравим досвідом є Австралія. Тут рівень зло-

чинності знаходиться на дуже низькому рівні, люди почувають себе в безпе-

ці, саме завдяки законодавству, який забороняє користування зброєю цивіль-

ним населенням.  

Завдяки такому правлінню уряду рівень безпеки серед громадян значно 

зріс, про що свідчить думка австралійців. 90% від опитаних жителів вислови-

ли задоволення від цієї реформи [3]. Така діяльність держави значно змен-

шила рівень вчинення вбивств та самогубств за допомогою зброї. За нелега-

льний продаж зброї законодавство Австралії передбачає найсуворішу санк-

цію – довічне позбавлення волі. 

Отже, аналізуючи досвід зарубіжних країн з приводу даного питання, 

можна простежити як позитивні аспекти, так і негативні. Звісно, позитивним 

моментом є зменшення рівня злочинів відносно різних об’єктів злочинних по-

сягань (приблизно 8%). І на цьому позитивний досвід, на жаль, закінчується. 

Щодо негативного, то на прикладі США можемо спостерігати, що кіль-

кість масових вбивств, значна частина яких вчиняється саме в навчальних за-

кладах, з використанням зброї значно зростає. Досвід Австралії за період лега-

лізації показує нам великий відсоток вчинення самогубств за допомогою зброї.  

З досліджених мною країн, вважаю доцільною політику країн, які або 

встановлюють певні обмеження щодо володіння та користування зброєю 

(Швейцарія), або повну її заборону та вилучення з цивільного обігу (Австра-

лія).  
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Отже, аналізуючи законодавство України, праці видатних вчених, а та-

кож досвід зарубіжних країн, можна дійти висновку, що для вирішення нага-

льних проблем, таких як зменшення рівня злочинності в країні та нелегаль-

ного обігу зброї, введення змін в законодавство, що стосуються легалізації 

зброї серед цивільного населення є недоцільним. Такий спосіб можливий 

лише за умови дотримання певних обмежень, як до виду зброї, так і до 

суб’єкта володіння, а також його варто поєднувати з іншими засобами боро-

тьби зі злочинністю, зокрема підвищення рівня правосвідомості громадян, а 

також необхідно збільшити рівень життя суспільства. Але варто зазначити, 

що на сьогоднішній день, з метою ефективного вирішення поставлених за-

вдань, необхідно і надалі досліджувати це питання, адже воно має достатньо 

невирішених проблем. 
_____________________ 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  

І ПОРЯДКУ В УКРАЇНІ 
 

Питання ефективності забезпечення публічної безпеки і порядку в Укра-

їні є досить актуальним на сьогоднішній день, воно посідає важливе місце 

серед актуальних у сучасних умовах проблемах адміністративної діяльності. 

Виникає необхідність у постійному пошуку нових напрямків для подальшого 

підвищення рівня забезпечення публічної безпеки та порядку в Україні. 

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про Національну поліцію» виділя-

ють наступні завдання поліції, а саме надання поліцейських послуг у сферах: 

1) забезпечення публічної безпеки і порядку; 2) охорони прав і свобод люди-

ни, а також інтересів суспільства і держави; 3) протидії злочинності; 4) на-

дання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особис-

https://tsn.ua/blogi/themes/politics/chi-potribna-ukrayincyam-zbroya-960787.html
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тих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій 

потребують такої допомоги [1]. Таким чином, було законодавчо закріплено 

одну з головних сфер діяльності поліції, але і досі не є визначені правові ме-

жі сфери публічного порядку. 

Слід звернути увагу, що 08.07.2011 в Україні був прийнятий Закон Укра-

їни «Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської 

безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів»  № 

3673-VI. В ньому визначені спеціальні суб’єкти забезпечення громадського 

порядку та громадської безпеки, а саме Національна поліція та центральний 

орган виконавчої влади, який реалізує державну політику в сфері цивільного 

захисту осіб. [2] 

Повноваження Національної поліції під час забезпечення публічної без-

пеки та порядку визначені в різних нормативно-правових актах, якими регу-

люється забезпечення публічної безпеки та порядку. Наприклад, при введенні 

посиленого режиму несення служби, органи та підрозділи поліції поділяють-

ся на наступні групи: основні сили, додаткові сили (виділяються за рахунок 

відокремлених підрозділів того самого регіону) та сили, які залучаються за 

рахунок ГУНП інших регіонів (зведені загони). [3] Таку класифікацію сил та 

їх повноваження необхідно конкретизувати та визначити більш детально. 

Слід звернути увагу, на функції Національної поліції з забезпечення публіч-

ної безпеки та порядку, визначити основні (головні) та додаткові повнова-

ження [4, с. 184]. 

Основними силами, що залучаються до забезпечення публічної безпеки 

та порядку в Україні є підрозділи Національної поліції, а також відносно не-

щодавно частина повноважень поліції у сфері забезпечення публічної безпе-

ки та порядку були делеговані Національній гвардії України.  

Найчастіше до охорони публічної безпеки та порядку залучають патру-

льну поліцію, а саме наступні сектори: відділ (сектор) превенції, сектори реа-

гування патрульної поліції, стройовий підрозділ патрульної служби поліції 

особливого призначення. 

Трапляються випадки, коли до охорони публічної безпеки та порядку за-

лучають додаткові сили. Найчастіше залучення додаткових сил відбувається 

під час виборчого процесу, проведення референдумів, масових заходів, мітин-

гів та протестів. Додатковими силами є держана служба охорони, співробітни-

ки апаратів МВС, ГУНП, територіальних підрозділів НП незалежно від лінії їх 

роботи, особовий склад вищих навчальних закладів зі специфічними умовами 

навчання (курсанти, магістри, ад’юнкти),  а також інші підрозділи. 

Залучення працівників Національної поліції до охорони публічної без-

пеки та порядку відбувається з метою попередження та припинення правопо-

рушень, а також притягнення винних до відповідальності (усунення негатив-

них наслідків правопорушень, які не вдалося вчасно виявити та припинити). 

З метою попередження та припинення протиправних діянь в Законі 

України «Про Національну поліцію» визначені види поліцейських заходів. 
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Відповідно до ст. 30 Закону України «Про Національну поліцію», поліцейські 

заходи поділяються на превентивні заходи та заходи примусу [1]. Залежно 

від ситуації, рівня небезпеки, особи до якої застосовується обраний поліцей-

ський захід можливе застосування поліцейським  заходів визначених в Законі 

України «Про Національну поліцію». 

У випадках притягнення винних до відповідальності за порушення пуб-

лічної безпеки та порядку (адміністративна відповідальність) слід дотриму-

ватися норм, визначених в Кодексі України про адміністративні правопору-

шення, Кодексу адміністративного судочинства. 

Взаємодія Національної поліції України та Національної гвардії України 

під час забезпечення публічної безпеки та порядку закріплена наказом МВС 

України «Про затвердження Порядку організації взаємодії Національної гва-

рдії України та Національної поліції України під час забезпечення (охорони) 

публічної (громадської) безпеки і порядку» від 10.08.2016 року № 773 [5]. 

Взаємодія відбувається шляхом: спільного патрулювання нарядами вулиць, 

площ, парків, скверів, вокзалів, аеропортів, морських та річкових портів, ін-

ших публічних (громадських) місць; забезпечення (охорони) публічної (гро-

мадської) безпеки і порядку під час проведення зборів, мітингів, вуличних 

походів, демонстрацій, інших масових та спортивних заходів, а також під час 

заходів у публічних (громадських) місцях за участю осіб, щодо яких здійс-

нюється державна охорона; проведення спільних заходів з метою стабілізації 

оперативної обстановки в разі її загострення в межах території однієї чи де-

кількох адміністративно-територіальних одиниць [5]. 

Таким чином, питання забезпечення публічної безпеки та порядку в 

Україні постійно вдосконалюється, відбувається взаємодія поліції з військо-

вими частинами (підрозділами), на які покладено функції з охорони громад-

ського порядку. На законодавчому рівні поступово закріплюється діяльність 

органів державної влади у сфері забезпечення публічної безпеки та порядку.  
__________________ 

1. Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19 (дата звернення 19.10.2019). 

2. Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у 

зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів: Закон України від 08. 07. 2011 

№ 3673-VI. URL: https://zakon. rada. gov. ua/laws/show /3673-17  (дата звернення 

19.10.2019). 

3. Про затвердження Інструкції про порядок переведення органів Національної по-

ліції України на посилений варіант службової діяльності: Наказ МВС від 10.12.2015 № 

1560URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws /show/z0012-16 (дата звернення 19.10.2019). 

4. Панова О.О. Компетенція органів внутрішніх справ у сфері охорони громадського 

порядку і безпеки. Науковий вісник академії муніципального управління. Серія «Право». 

2015. Вип. 1. С. 182-188. 

5. Наказ МВС України від 10.08.2016 року № 773 «Про затвердження Порядку орга-

нізації взаємодії Національної гвардії України та Національної поліції України під час 

забезпечення (охорони) публічної (громадської) безпеки і порядку» URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1223-16/conv/print  (дата звернення 19.10.2019). 
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ТАКТИЧНІ ВИМОГИ  ДО ПРАЦІВНИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ ПІД ЧАС  

ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ 

 

Актуальність теми дослідження щодо забезпечення публічного порядку 

працівником Національної поліції під час проведення масових заходів має 

високу актуальність у сьогоденні. Насамперед слід зазначити, що це обумов-

лено зростаючій у теперішньому демократичному світі соціальній активності 

громадян, котра змінює свої погляди на противагу минулому поколінню, 

прагне повної реалізації їх прав та свобод та намагається підіймати проблем-

ні питання. Якщо зазирнути в історію, ми чітко побачимо постійні протиріч-

чя політичного, економічного, соціального, демократичного та інших родів, 

які відбувалися між державою та її громадянами.  Деякі з таких протиріч різ-

ко загострювались та вимагали від існуючої у той історичний період влади 

негайного вирішення питання та досягнення компромісів між нею та людьми. 

Конституція України стала гарантом демократичних прав та свобод для укра-

їнців і надала їм право на мирне зібрання без зброї  для проведення мітингів, 

зборів, демонстрацій або походів, про які завчасно попереджається орган мі-

сцевого самоврядування або орган  виконавчої влади.  Тож очевидно, що дія-

льність працівників Національної поліції під час масових заходів ґрунтується 

насамперед на принципах: законності, забезпечення прав та свобод людини і 

громадянина, а також запобігання та протидії масовим заворушенням. 

Для початку визначимо, що «Масовий захід» – це визначене завчасно зі-

брання людей із запланованим певним місцем, часом, причиною зібрання та 

кількістю учасників. Вони поділяються на культурно-спортивні , рекламно-

комерційні, науково-просвітні та інші заходи. Це можуть бути олімпіади, 

змагання, фестивалі, концерти, мітинги, церемонії та безліч інших масових 

зібрань людей. 

Найнебезпечніше, що може статися під час масових зібрань – це кризова 

ситуація. Кризова ситуація являє собою появу та загострення протиріч між 
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людьми у натовпі та можливості настання масових заворушень і поділяється 

на декілька етапів: 

1) Початкова стадія – зіштовхуються інтереси, виникають особисті не-

приязні, конфліктні наміри. 

2) Розвиток конфліктних відносин – ескалація конфлікту між людьми , 

загострення ситуації. 

3) Вершина кризової ситуації – відкрите та неприховане зіткнення інте-

ресів учасників масових заходів, яке тягне за собою протиправні та суспіль-

но-небезпечні діяння з боку учасників конфлікту і всієї маси людей в цілому. 

Цей етап характеризується можливим та взаємним нанесенням тілесних 

ушкоджень. 

4) Припинення конфлікту – згасання ескалації конфлікту , припинення 

протиправних діянь, угамування натовпу. Зазвичай цієї стадії вдається досяг-

ти після втручання працівників Національної поліції. 

Офіцерський склад, курсанти та інші представники органів Національної 

поліції України здійснюють контроль за тим, щоб масовий захід пройшов 

вдало, безпечно, та без різного роду надзвичайних ситуацій. Головними ви-

могами до працівника поліції у такі моменти є: 

- Забезпечити разом з організаторами масових зібрань належної безпеки 

учасникам і спостерігачам, а також контроль за дотримання правил поведін-

ки, які встановлено для громадян під час перебування у громадських місцях і 

місці масового заходу. 

- Завчасне запобігання та попередження можливих злочинів чи правопо-

рушень. 

- Забезпечення безпеки дорожнього руху та запобігання можливому ви-

никненню пожежі у місцях масових скупчень людей. 

- Недопускання послаблення охорони та пильності у вище зазначених 

місцях. 

Під час виконання цих завдань діяльність поліцейського можна поділити 

на 3 основні етапи: 

1) Підготовчий. 

2) Виконавчий. 

3) Заключний. 

На підготовчому етапі особовий склад організовується, готується, ви-

вчає поставлене для них завдання. Саме на цьому етапі дуже важливий тео-

ретичний аспект та знання працівників Національної поліції, адже вони по-

винні завчасно виявити недоліки, переконатися у безпечності та далі надати 

свою згоду на проведення даного заходу. Далі проводиться інструктаж наря-

дів, котрі будуть охороняти порядок  під час майбутнього заходу, їх трену-

вання у разі виникнення раптової надзвичайної ситуації. 

Виконавчий етап містить у собі власне діяльність поліцейських, на цьо-

му етапі вони показують свій професіоналізм, витримку, пильність, а у разі 

надзвичайної ситуації – швидке реагування, силу та злагоджені дії. 
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Після закінчення заходу починається заключний етап , під час якого по-

ліцейські організовують вихід і проведення людей, розсадження їх по гро-

мадському транспорту та відправлення по домівках. На цій стадії дуже важ-

ливо відразу виявити недоброзичливо налаштованих, роздратованих або ін-

ших емоційно збуджених та небезпечних для суспільства громадян і здійсни-

ти особливий контроль за їх діями і напрямком руху. Переконавшись у вико-

нанні вище зазначених умов, а також розході основного скупчення учасників 

та глядачів масового заходу поліція вважає даний захід завершеним і направ-

ляється у раніше визначенні місця для проведення підсумків виконаної робо-

ти та оцінки їх діяльності. 

Отже, досліджуючи питання вимог до працівників поліції щодо забезпе-

чення публічного порядку під час проведення масових заходів можливо вио-

кремити наступні принципи їх діяльності: професіоналізм, високий рівень 

швидкого реагування, охорона конституційних прав і свобод людини і гро-

мадянина, взаємодія з населенням та законність. Забезпечення публічного 

порядку й безпеки під час проведення масових заходів, а також швидка деес-

калація конфлікту у разі його настання в багатьох аспектах залежить від го-

товності поліцейських до швидких професійних дій у складних та надзви-

чайних умовах їх роботи. У зв’язку із зазначеним вище, питання боєздатнос-

ті, належного спорядження, готовності та справності спеціальних засобів і 

тактичної підготовки працівника Національної поліції стає дуже актуальним і 

вимагає замислення над ним й над можливими негативними наслідками у ра-

зі неналежного та халатного відношення до даного питання. 
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ЄВРОПЕЗАЦІЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

У ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ  

 

Реформування держави – переймання досвіду попередників  та ознайом-

лення із світовими стандартами. Поліцейська діяльність у сучасній демокра-

тичній державі окреслюється двома моделями її організації: «континенталь-

но-європейською» і «англосаксонською (британською)» [3, c.201]. Спільна 

риса для цих країн континентальної правової сім’ї це є  залежність поліції у 

своїй діяльності від спеціального вищого галузевого органу виконавчої влади 
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- Міністерства внутрішніх справ  

Актуальність обраної теми полягає у дослідженні діяльності органів На-

ціональної поліції з безпосереднім порівнянням здобутків та стандартів євро-

пейських країн, а також здійснення аналізу рівня довіри населення суспільст-

ва до такого. Щодо рівня дослідженої цього питання вартує відзначити на-

ступні прізвища: Ярмолюк А. А., Добровінський А.В., Ярмиш О. Н.,                  

Біленчук П. Д.,  Холод Ю. А., Курко М. Н. та ін. Також вивченню цьому пи-

танню достатню увагу приділяють громадські організації та прес-центри Мі-

ністерств, через організацію опитувань населення  та соціологічні дослі-

дження та ін. 

Так на думку, Добровінського А.В. - цінність запозичення європейського 

досвіду у вітчизняну площину правового регулювання діяльності поліції 

обумовлена необхідністю покращення рівня забезпечення прав людини пра-

воохоронними органами; уніфікації принципів організації та виконання ос-

новних завдань органами Національної поліції; розширення рівнів співпраці 

Національної поліції із аналогічними зарубіжними органами з метою проти-

дії транснаціональній злочинності[1, c. 102]. 

Перш за все, реорганізація державних органів, зокрема поліції, а також 

визначення його основного завдання – надання поліцейських послуг, має на 

меті поліпшення реагування на всі звернення громадян, покращання вико-

нання публічно-сервісної функції поліції шляхом надання якісних послуг на-

селенню,  здійснюється з урахуванням міжнародних законодавчих стандар-

тів, таких як: Резолюція № 690 (1979) Парламентської асамблеї Ради Європи 

«Декларація про поліцію», що прийнята 08.05.1979, Рекомендація Rec (2001) 

10 Комітету Міністрів державам-учасницям Ради Європи «Про Європейський 

кодекс поліцейської етики» від 19.09.2001; документи ООН – Резолюція 

34/169 Генеральної Асамблеї ООН «Кодекс поведінки посадових осіб з підт-

римання правопорядку» від 17.12.1979 р.; Основні принципи застосування 

сили та вогнепальної зброї посадовими особами з підтримання правопорядку, 

прийняті восьмим Конгресом ООН 07.09.1990 р. 

Як зазначає Попова Л.М., спираючись на досвід американського поліце-

їста Д. Бейлі, основними вимогами суспільства до поліцейських є: 

5) ефективне реагування поліції на заяви окремих громадян, підтри-

мання з ними постійного зв’язку та інформування про хід розгляду їх справ;  

6) здійснення постійного моніторингу ситуації щодо потреб вразливих 

груп населення, які потребують підвищеної уваги та додаткового захисту 

своїх прав з боку поліції, розроблення відповідних програм або планів захо-

дів щодо надання їм додаткової допомоги, відслідковування їх ефективності; 

7) захист прав людини, особливо ті, які є необхідними для вільної полі-

тичної діяльності у демократичному суспільстві; 

8) прозорість та відкритість для форм зовнішнього контролю, в тому 

числі громадського контролю[3, c. 202]. 

Функціонування Національної поліції вже триває 5-й рік, і оцінка рівня 
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довіри населення до поліції - зміст одного з принципів діяльності поліції (ч. 

4,  ст. 11 ЗУ «Про Національну поліцію»)[5], допоможе найкраще пересвід-

читися у недоліках роботи, таким інструментом перевірки є соціологічні дос-

лідження. Так, за інформацією Національного звітом 2018 року Харківського 

інституту соціальних досліджень, було здійснено оцінку діяльності Націона-

льної поліції України за допомогою опитування громадської думки так,  17,8 

% респондентів не змогли відповісти, 52, 7 % - оцінили діяльність поліції не-

ефективною, та лише 29,5 % опитуваних відмітили її ефективність[4, c. 20].  

Хоча в свою чергу, соціологи Центру Разумкова зафіксували високий рівень 

довіри громадян до органів системи МВС, станом на  лютий 2019 року: Наці-

ональній поліції довіряють 37,8% опитаних. Рівень довіри збільшився на 

4,9% у порівняні з 2018 роком. 

 Отже, підвищення рівня професіоналізму діяльності поліції – першоче-

ргове завдання, як законодавця у формуванні та впровадженні законодавчих 

новел, так і правоохоронців, у чіткому їх практичному відтворенні, що гаран-

тує успіх реформування поліції України відповідно до європейських та між-

народних стандартів.  
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ВЗАЄМОДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ З ПРИВАТНИМИ ОХОРОН-

НИМИ СТРУКТУРАМИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ПО-

РЯДКУ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ» 
 

Пріоритетним напрямом взаємної діяльності Національної поліції з при-

ватними охоронними структурами щодо ефективності охорони фізичних осіб 

та права власності, громадського порядку на обслуговуваних об’єктах у дер-

жаві є організація ефективної взаємодії з територіальними підрозділами ОВС, 

іншими правоохоронними органами та громадськістю. Основний зміст про-

блеми взаємодії обумовлюється правовою природою Національної поліції та 

її провідним місцем у забезпеченні охорони громадського порядку та громад-

ської безпеки. Безперечним є те, що юридичною першоосновою діяльності 

Національної поліції  є створення ефективного механізму її роботи, побудова 

цілісної гармонійної конструкції її багатоелементного організму та відповід-

не закріплення даних властивостей у законах та нормативно-правових актах, 

що можливе лише за умови чіткого визначення статусу окремих самостійних 

елементів приватних охоронних структур та впорядкованості їх взає-

мозв’язків у рамках цієї системи. 

 Окремі аспекти адміністративної діяльності приватних охоронних стру-

ктур розглядали в наукових працях учені в галузі адміністративного пра-

ва: О.М. Бандурка, М.І. Бачило, В.В. Бугуйчук, А.С. Васильєв, Т.С. Гончарук, 

М.І. Зубок, С.В. Ківалов та ін..  

…Приватні охоронні структури та органи внутрішніх справ – Націона-

льна поліція – переслідують одну ціль – захист життя, здоров’я та власності 

громадян, охорону громадського порядку і забезпечення громадської безпе-

ки, попередження правопорушень. Вони як елементи однієї системи взаємо-

пов’язані між собою, а їх функціонування спрямоване на досягнення загаль-

ної мети – зміцнення правопорядку в державі, підтримання іміджу країни у 

світі, забезпечити відчуття безпеки та захищеності та рівня правопорядку в 

країні. 

Сьогодні Національна поліція і приватне охоронне агентство – одночас-

но і конкуренти, і союзники. У багатьох випадках невеликі фірми не мають 

власної групи швидкого реагування. Вони укладають контракт з Національ-

ною поліцією і платять їй за виїзд за сигналом. Крім того, зараз впроваджу-

ється практика спільного патрулювання звичайних охоронців і поліцейських. 

Національна поліція має суттєві переваги. Це – 1) володіння вогнепаль-
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ною зброєю (на даний момент пістолети є тільки у співробітників поліції). 

Приватне охоронне агентство може використовувати лише кийки, газові ба-

лончики, але Україна за крок від того, щоб при дотриманні певних умов 

озброїти пістолетами не тільки поліцейських, а й співробітників приватних 

охоронних структур; 2) легальність і надійність  (звертаючись до підрозділу 

Національної поліції, можна бути впевненим, що все офіційно).  

Приватна охоронне агентство теж має свої переваги. Це – уважне став-

лення до клієнтів, вигідні ціни, передові технології. Вони прагнуть йти в ногу 

з часом, тому раніше дізнаються про новинки на ринку охоронних технологій 

і впроваджують їх [4].  

Досягнення ефективної взаємодії Національної поліції та приватних 

охоронців передбачає вирішення наступних завдань: забезпечення  адмініст-

ративно-правового регулювання у сфері приватної охоронної діяльності; чіт-

ка характеристика особливостей діяльності приватних охоронних структур. 

На кожного із суб’єктів покладено конкретні завдання, що реалізуються від-

повідними методами в різних умовах функціонування, оскільки діяльність 

приватного сектору відрізняється від державного, першочергово, норматив-

ним забезпеченням, навіть якщо вони виконують однакові задачі [3].  

Поняття «взаємодія» – надзвичайно складна категорія. У даному випад-

ку взаємодія передбачає існування і структурну організацію будь-якої мате-

ріальної системи. Окрім того, взаємодія – це одна із форм спрямованого 

впливу для досягнення конкретної мети, процесу обміну інформацією [5].  

У наукових дослідженнях розглядаються різні поняття взаємодії. Цілком 

можна погодитися з В. Д. Пчолкіним [4], який розглядає взаємодію як засно-

вану на спільності цілей і завдань, погоджену за часом, місцем і змістом, ви-

значену законодавством діяльність компетентних суб’єктів щодо раціональ-

ного застосування наявних сил, засобів і методів для забезпечення охорони 

громадського порядку та громадської безпеки. Проблематика ефективної дія-

льності Національної поліції та приватних охоронних органів задля реалізації 

принципу взаємодії протягом багатьох років залишається актуальною і в де-

яких аспектах ще не вирішеною проблемою. 

 Рівень взаємодії між суб’єктами постійно зазнає критики у нормативних 

актах МВС України, оскільки не є узгодженим. Причин цьому багато. По-

перше, це недосконалість теоретичної розробки проблеми взаємодії. По-

друге, організація взаємодії в органах внутрішніх справ ще є надто громізд-

кою [6]. Таким чином, взаємодія у сфері забезпечення прав громадян та права 

власності приватних охоронних структур з Національною поліцією – це вре-

гульована нормами адміністративного права, погоджена за метою, часом і 

місцем діяльність приватних охоронних структур, Національної поліції та 

відповідних державних органів, при якій вони справляють вплив один на од-

ного і на суспільні відносини, опосередковані існуванням правопорушень рі-

зного характеру, з метою вирішення загальних завдань шляхом найбільш до-

цільного поєднання засобів і методів, властивих цим органам [3].  
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На думку Ю.Д. Куньова, до основних принципів здійснення взаємодії 

необхідно відносити принципи: 1) науковості; 2) комплексності; 3) правової 

впорядкованості; 4) законності; 5) публічності; 6) плановості. Зовнішнім про-

явом спільної діяльності суб’єктів боротьби з правопорушеннями є форми 

взаємодії. У широкому плані форми взаємодії розглядають у вигляді чоти-

рьох блоків: 

 1) обмін інформацією;  

2) спільна розробка управлінських рішень; 

 3) реалізація розроблених управлінських рішень (при настанні певних 

строків та виникненні відповідних ситуацій);  

4) проведення інших погоджених заходів, які не були передбачені пись-

мовими управлінськими рішеннями [6].  

Таким чином, взаємодія Національної поліції та приватних охоронних 

структур щодо протидії правопорушенням має суттєве значення для стабілі-

зації стану криміногенної обстановки на відповідній території, підвищення 

іміджу Національної поліції, створення умов для використання механізмів 

громадянського суспільства у забезпеченні правопорядку. Виконуючи у вза-

ємодії свої функції, підрозділи Національної поліції і недержавні охоронні 

підприємства одержують додаткові можливості для ефективного викорис-

тання властивих їм форм і методів роботи із забезпечення безпеки особистос-

ті й охорони власності, що дозволяє уникнути дублювання і вузьковідомчого 

підходу до забезпечення правопорядку. 

Відсутність конкретних поставлених завдань, непідготовленість до про-

цедури взаємодії, відсутність довіри, а також відсутність нормативної бази 

виключають можливість установлення реального співробітництва або роб-

лять його значною мірою неефективним. Виходячи з того, що нині взагалі 

відсутнє правове регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення вза-

ємодії приватних охоронних структур з органами внутрішніх справ, та беру-

чи до уваги, що працівниками приватних охоронних структур є здебільшого 

колишні співробітники правоохоронних органів, весь обмін інформацією ві-

дбувається за рахунок міжособистісних зв’язків.  

Головною метою взаємодії недержавних охоронних підприємств та по-

ліції є досягнення найефективнішого функціонування суб’єктів, які беруть 

участь у забезпеченні безпеки особистості та захисту власності на сучасному 

етапі розвитку держави. До основних ознак взаємодії можна віднести:  

– наявність спільної діяльності кількох елементів (не менше двох);  

– погодженість заходів за метою, місцем, часом, методами;  

– спрямованість функціонування взаємодіючих суб’єктів;  

– наявність нормативно-правової бази взаємодії;  

– схожий зміст завдань, що виконуються суб’єктами взаємодії;  

– становище, яке посідають суб’єкти взаємодії в ієрархії системи [6].  

Належним чином організована взаємодія Національної поліції охорони 

із суб’єктами, що беруть участь у вказаній сфері діяльності, дозволить мак-
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симально використовувати їхні сили і засоби, сприяти одне одному і надава-

ти підтримку в розв’язанні завдань, що стоять перед ними. Взаємодію між 

суб’єктами охоронної діяльності та правоохоронними органами можна роз-

поділити на 3 складові:  

1) взаємодія, пов’язана з отриманням (продовженням, переоформлен-

ням) ліцензій на господарську діяльність із надання послуг з охорони власно-

сті та громадян;  

2) взаємодія, пов’язана зі здійсненням контролю (нагляду) за додержан-

ням ліцензіатами вимог Ліцензійних умов зазначеної господарської діяльності;  

3) взаємодія в рамках забезпечення охорони громадського порядку охо-

ронними підприємствами, на базі яких створено громадські формування. 

Крім цього, необхідно зазначити, що до правоохоронної діяльності при-

тягуються, як правило, ті охоронні структури, на базі яких створені громад-

ські формування з охорони громадського порядку і державного кордону.  

В діючому законодавстві України на теперішній час це питання, розгля-

нуто поверхово, тобто існують загальні акти: Конституція України, Закон 

України «Про Національну поліцію України» [1], інші закони України, акти 

Президента України і Кабінету Міністрів України, рішення місцевих держав-

них адміністрацій та органів місцевого самоврядування з питань охорони 

громадського порядку, боротьби із злочинністю і адміністративними право-

порушеннями, а також положення (статути) приватних охоронних структур, 

які і застосовуються охоронними підприємствами та правоохоронними орга-

нами, з метою досягнення спільних результатів, насамперед в охороні гро-

мадського порядку.  

Що стосується організації взаємодії, то доцільно було б розробити та за-

провадити методичні рекомендації щодо дій працівників приватних охорон-

них структур у сфері забезпечення безпеки фізичних осіб та охорони права 

власності та окремих підрозділів національної поліції при протидії правопо-

рушенням та розкритті злочинів. Таким чином, приватні охоронні структури 

(їх охоронники та охоронці) при несенні служби повинні мати право застосо-

вувати щодо осіб, які посягнули на життя і здоров’я особи та право власності, 

засоби адміністративного примусу у передбачених законом випадках. Також 

існує необхідність системи надання інформації різним підрозділам, які вико-

нують завдання, передбачені єдиним планом охорони громадського порядку, 

яка, на жаль, на сьогодні відсутня. 

Висновки. Підсумовуючи огляд досліджень в сфері взаємодії Націона-

льної поліції та приватних охоронних структур зазначаємо, що сьогодні, з 

урахуванням зростання мережі недержавних охоронних організацій, які на-

дають комплекс охоронних послуг, спостерігається повільна тенденція зме-

ншення присутності на охоронному ринку держави Національної поліції 

України. Результатом окреслених проблем виступає потреба в поверненні 

авторитету служби, з обов’язковим налагодженням ефективної взаємодії На-

ціональної поліції з недержавними охоронними структурами.  
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Розширення масштабів приватного сектора охоронних структур у сфері 

забезпечення безпеки особистості та власності актуалізує питання про нала-

годження ділового співробітництва між недержавними охоронними підпри-

ємствами та Національною поліцією України. Раціонально організована вза-

ємодія названих суб’єктів виступає однією з найважливіших складових ефек-

тивності надання послуг громадянам охоронного характеру, в процесі яких 

також повинна здійснюватися профілактика правопорушень. 
_____________________ 

1. Про Національну поліцію України: Закон України від 02.07.2015 № 580-VІІІ. – Ст. 
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СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНО-

МІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
 

Економічна безпека є базисом забезпечення сталого соціально-

економічного розвитку національного господарства. Економічну безпеку кра-

їни можна визначити як можливість її економіки в цілому, а також її регіонів 

окремо забезпечувати сталий розвиток всіх господарюючих суб’єктів. Також 
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економічну безпеку країни можна розглядати з позиції забезпечення захисту 

всіх життєво важливих інтересів суспільства від внутрішніх і зовнішніх за-

гроз. Науковці розглядають економічну безпеку також як процес, тобто, еко-

номічна безпека це досягнення такого стану економіки, при якому забезпечу-

ється високий і стійкий економічний ріст, ефективне задоволення економіч-

них потреб, контроль держави за рухом і використанням національних ресур-

сів, захист економічних інтересів країни на різних рівнях [1]. 

Питаннями економічної безпеки соціально-економічних систем різних 

рівнів ієрархії вчені займаються ще з середини XX ст. Зазначимо, що дослі-

дженню проблеми економічної безпеки присвячено значну кількість науко-

вих робіт [2, 3, 4], зокрема слід відзначити праці О. Барановського, 

Л. Герасименко, М. Єрмошенко, С. Іляшенко, О. Користіної та багатьох ін-

ших. 

Враховуючі вагомі результати досліджень сучасних вчених зазначимо, 

що у загальній структурі економічної безпеки слід виділити такі їх види: тех-

ніко-виробнича, технологічна, енергетична, фінансово-кредитна, екологічна, 

продовольча, інформаційна та мінерально-сировинна. 

Техніко-виробничу безпеку системи на рівні держави або системи регіо-

нального рівня необхідно розглядати як здатність промислового комплексу 

держави або промислового сектору регіонального рівня або підприємства 

оперативно ліквідовувати негативні наслідки у разі виникнення будь-яких 

негативних ситуацій. 

Технологічна складова економічної безпеки повинна зумовлювати такий 

стан науково-технічного потенціалу системи, який буде гарантувати конку-

рентоспроможність вітчизняних товарів та послуг на світовому ринку. Ця 

складова ґрунтується на використанні наукоємної та високотехнологічної 

продукції, підґрунтям якої у тому числі є самостійна розробка новітніх тех-

нологічних рішень та винаходів, які мають забезпечити лідерство у провід-

них галузях національного господарства. Реалізація технологічної складової є 

можливим лише за умов інноваційного розвитку реального сектору націона-

льного господарства. 

Важливою складовою економічної безпеки є енергетична складова, яка 

передбачає гарантоване забезпечення якісних фізичних поставок енергоносіїв 

для внутрішнього споживання та усунення негативного впливу можливих 

коливань цін на них. Основним напрямом роботи повинно бути забезпечення 

диверсифікованої структури імпорту енергоносіїв та енергоресурсів, а також 

впровадження та використання енергозберігаючих технологій.  

Інформаційна безпека передбачає запобігання несанкціонованому дос-

тупу, використанню, розкриттю, спотворенню, зміни, дослідження, запису 

або знищенню інформації, незалежно від форми її подання. 

Фінансово-кредитна складова економічної безпеки може бути визначена 

як можливість держави, регіону або підприємства отримувати, розміщувати 

та використовувати вітчизняні й зарубіжні кредити та інвестиції, а також ро-
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зраховуватися за ними в межах, що забезпечують стійке функціонування на-

ціональної валютно-фінансової системи та задоволення суспільних потреб в 

складних економічних умовах з динамічним впливом зовнішніх і внутрішніх 

факторів. 

Мінерально-сировинна безпека передбачає забезпеченість економіки на-

ціонального господарства найважливішими видами сировини і мінералами у 

розмірах, які є необхідними для виробництва конкурентоспроможної проду-

кції та ефективного функціонування системи національного господарства. 

Екологічна складова передбачає створення умов запобігання нанесення 

шкоди галузями економіки навколишньому середовищу та соціуму. Задля її 

реалізації створюється система екологічної безпеки, на яку покладено функ-

ції забезпечення з урахуванням заданого рівня ймовірності щодо допустимо-

го негативного впливу природних та антропогенних чинників на навколишнє 

середовище, а також на саму людину. 

Продовольча складова передбачає забезпеченість національної економі-

ки продовольством у розмірах, необхідних для ефективного функціонування 

національного господарства. Продовольча безпека повинна забезпечувати 

стійке виробництво основних продуктів харчування та їх доступність насе-

ленню. 

Рівень економічної безпеки необхідно оцінювати за допомогою сукуп-

ності критеріїв і показників. Критерії економічної безпеки мають відобража-

ти якісну сторону, на основі якої вибудовується система протидії загрозам 

економічної безпеки, а показник економічної безпеки пропонується у вигляді 

кількісної характеристики здатності об’єкта економічної безпеки зберігати 

стан і протистояти небезпеці можливого недосягнення цілей економічного 

розвитку за поставленими критеріями. 

До критеріїв економічної безпеки можна віднести такі елементи: 

 конкурентоспроможність економіки; 

 ресурсний потенціал і можливість його розвитку; 

 відтворювальний процес і ступінь його технологічної зрілості; 

 наука і ступінь її інтеграції у виробництво та інші сфери життєдіяль-

ності суспільства; 

 фінансово-кредитна система та її вплив на ефективність використан-

ня ресурсного потенціалу тощо. 

Процедурі оцінки економічної безпеки передує етап моніторингу соціа-

льно-економічних показників розвитку підсистем та збору необхідних даних. 

Оскільки економічна безпека відображає рівень захищеності економіки від 

загроз її розвитку, то логічно в рамках методики оцінки економічної безпеки 

проводити моніторинг її загроз.  

Взагалі загрози слід класифікувати на зовнішні та внутрішні. До зовніш-

ніх загроз економічної безпеки можна віднести: 

 зовнішньополітичні загрози: територіальний сепаратизм, політичне 

протистояння з центром; 
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 валютно-фінансові загрози: відтік валютних коштів, збільшення зов-

нішнього боргу, нефункціональне використання валютних коштів; 

 економічні загрози: витіснення з ринку, втрати зовнішнього ринку, 

деградація виробничих засобів, криміналізація економіки. 

До внутрішніх загроз економічної безпеки можна віднести: 

 загрози в реальному секторі економіки: спад виробництва, втрату ри-

нків, втрату основних фондів, відмова від підтримки підприємств, згортання 

наукових досліджень, скорочення замовлень на високотехнологічних вироб-

ництвах, втрату кваліфікованих кадрів; 

 загрози в соціальній сфері: зростання безробіття, зниження життєво-

го рівня населення, втрату трудових навичок; 

 виробничі та енергетичні загрози: відкритість ринку для імпорту, за-

гострення цінових диспропорцій, падіння виробництва енергії, переважання 

імпортної продукції. 

У багатьох дослідженнях крім понять загроз, використовуються поняття 

факторів дестабілізації, небезпек і викликів. Фактори дестабілізації виклика-

ють кризові ситуації і загрози економічній безпеці, що находить своє відо-

браження в системі кількісних показників (індикаторів), які у свою чергу ре-

алізуються в економічної безпеці. До факторів дестабілізації відносять: 

 спад виробництва і втрату внутрішнього або зовнішнього ринку; 

 згортання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, 

розпад наукових колективів, скорочення замовлень на високотехнологічну 

продукцію, домінування сировинної галузі; 

 втрату продовольчої незалежності; 

 зростання безробіття та ослаблення трудової мотивації; 

 криміналізацію економіки тощо. 

Слід також зазначити, що оцінка економічної безпеки повинна опира-

тись на моніторинг показників (індикаторів) економічної безпеки. Індикатори 

економічної безпеки мають відображати рівень загроз економічної безпеки, 

тобто, через систему індикаторів потрібно здійснювати основний моніторинг 

економічної безпеки системи, що досліджується. Індикаторами економічної 

безпеки будемо вважати нормативні характеристики і показники, які в кількі-

сної формі мають відображати рівень загроз економічній безпеці та мають 

високу чутливість й мінливість, і тому має бути можливість вчасного попере-

дження органів управління про можливі небезпеки у зв’язку зі зміною макро-

економічної ситуації у сфері соціально-економічної політики. За умов запро-

вадження комплексної оцінки, вважаємо за доцільне, враховувати взаємодію 

індикаторів у сукупності визначених їх функцій, що дозволить здійснити мо-

делювання рівня економічної безпеки та сформувати наукове підґрунтя об-

ґрунтування стратегічних рішень. 

Зазначимо, що взаємодія індикаторів існує завжди, і якщо за певних 

умов наростання небезпеки показники виходять за встановлені межі, то ситу-
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ація набуває такого характеру, що потрібно приймати обґрунтовані рішення. 

Таким чином найвищий ступінь економічної безпеки досягається за умови, 

коли вся система показників має знаходиться у межах їх допустимих відпові-

дних значень. 

____________________ 
1. Шпилевская Е.В. Экономическая безопасность страны: угрозы и пути ее обеспе-

чения. Экономические науки. 2016. №5(47). С.188–193. 

2. Види економічної безпеки держави [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://simplehomebusinesssystem.com (дата звернення: 27.09.2019). 

3. Дюжилова О.М. Вопросы оценки экономической безопасности региона. Региона-

льная экономика: теория и практика. 2015. № 14. С.53–61. 

4. Користін О.Є., Барановський О.І., Герасименко Л.В. Економічна безпека : навч. 

посіб. Київ. КНУВС, 2008. 400 с. 
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СТРАХУВАННЯ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОЇ  

БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

Економічна безпека являє собою такий стан економіки, в якому еконо-

мічні інтереси особистості, суспільства, держави, регіону або підприємства 

надійно захищені як від зовнішніх, так і від внутрішніх загроз. 

Система економічних відносин в сучасних умовах характеризується ви-

соким ступенем уразливості до впливу різних за своєю природою ризиків, що 

пояснюється недостатнім рівнем економічної безпеки. З огляду на складність 

процесів, що відбуваються, як у внутрішньому середовищі, так і в зовнішній 

політиці щодо нашої держави, необхідно відзначити високу ступінь непевно-

сті населення в своєму майбутньому. В якості суб’єктів безпеки в суспільстві 

виступають окремі громадяни, соціальні групи, громадські та господарські 

організації, які усвідомлюють реальні загрози і покликані здійснювати певну 

діяльність щодо їх профілактики та подолання. 

Як відомо з практичного досвіду багатьох країн світу протистоянням бі-

льшості відомих ризиків є механізм страхування. Страхування дозволяє га-

рантувати власнику відшкодування отриманого збитку, а також забезпечує 
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соціально-економічну стабільність у суспільстві. 

Відзначимо, що механізм страхового захисту в системі економічної без-

пеки передбачає чітку спільну роботу елементів життєдіяльності таких як: 

попередження, локалізацію та компенсацію ризиків. 

На мікроекономічному рівні роль страхування як чинника економічної 

безпеки знаходить свій вияв через укладання договорів страхування з фізич-

ними і юридичними особами з різних напрямків. Аналогічним чином і на ма-

кроекономічному рівні, тобто у випадках виникнення можливих великих 

природних або техногенних катастроф, які охоплюють великі території та 

загрожують життю великої кількості людей. 

Тенденції розвитку страхування дають можливість прогнозувати те, що 

розвиток страхових відносин сприятиме узгодженню інтересів держави, 

страхових компаній і громадян в питаннях забезпечення страхового захисту, 

що буде у свою чергу сприяти підвищенню ефективності функціонування 

національної економіки в цілому. На даному етапі розвитку нашого суспільс-

тва можна сказати, що процес формування цілісної системи комерційного 

страхування відбувся. До основної функції цієї системи відноситься превен-

тивність економічних загроз, а до перспективних напрямків можна віднести 

страхування техногенних, фінансових, електронних і зовнішньоекономічних 

ризиків. 

Важливим напрямком стає такий напрямок як забезпечення особистої 

економічної безпеки, оскільки особиста безпека є початковим і фундамента-

льним рівнем безпеки національного масштабу. Держава повинна забезпечу-

вати і створювати сприятливий клімат загальному вектору розвитку страхо-

вих відносин, які відповідатимуть вимогам ринкових відносин і відповідному 

рівню економічної безпеки. Також важливою складовою є забезпечення роз-

ширення поля страхових можливостей і контроль за фінансовою стійкістю 

ринку страхування. 

Відзначимо, що державне регулювання страхового ринку – це система 

адміністративно-правових і економічних відносин, які виникають між 

суб’єктами господарювання і державою в результаті цілеспрямованого впли-

ву держави на страховий ринок. Держава в процесі регулювання використо-

вує різні адміністративно-правові й економічні регулятори, систему методів, 

форм та інструментів регулювання, за допомогою яких впливають на всі сто-

рони життя страхового ринку. 

Зазначимо, що страховий ринок повинен здійснювати і якісний вплив на 

національний ринок, не обмежуючись тільки наданням страхового захисту та 

формуванням інвестиційного капіталу. З огляду на, що попит на страхові по-

слуги не зменшується, а страхування є за своєю природою глобальним фі-

нансовим інструментом, який здійснює інтегративний вплив на національну 

економіку, то можна стверджувати, що страховий ринок структурувався в 

окрему фінансову систему. 

Попит на страхові послуги може посилюватися тільки через створення 
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та розвиток комплексної системи управління ризиками. Це одна з основних 

задач, на яку держава і страхове співтовариство в цілому, повинні звернути 

увагу. 

У зв’язку з цим з позиції економічної безпеки страхування можна визна-

чити як сукупність економічних відносин між різними суб’єктами процесу 

«надання - споживання» страхової послуги з приводу забезпечення страхово-

го захисту, що виражається в перерозподілі ризиків, які обумовлені дією ви-

падкових подій, та іншими негативними факторами, які породжуються різ-

ними процесами економічної діяльності [1]. 

Існує безліч визначень ризику стосовно до різних ситуацій і особливос-

тей застосування. У фінансових колах ризик – поняття, яке має відношення 

до людських очікувань настання подій, позначає потенційно небажаний 

вплив на актив або його характеристики, і яке може бути результатом деяких 

минулих, теперішніх або майбутніх подій [2]. 

Відзначимо, що умовами страхових ризиків являються [3]: 

 ризик повинен бути відшкодований; 

 ризик повинен носити випадковий характер; 

 ризик повинен співвідноситися з масою однорідних об’єктів; 

 страховий випадок не повинен бути пов’язаний з волевиявленням 

страхувальника або іншої зацікавленої особи; 

 факт настання страхового випадку невідомий в часі та просторі; 

 страхова подія не повинна мати розмірів катастрофічного лиха, а його 

наслідки повинні бути об’єктивно виміряними та оціненими. 

Саме страхування відноситься до методу передачі ризику за допомогою 

укладання контракту і найбільш близько відповідає ідеальним умовам, що 

пред’являються до передачі ризику. 

Відзначимо, що в рамках забезпечення економічної безпеки можна виді-

лити окремі види страхування, які мають найбільше значення для держави, а 

саме охорона здоров’я, безробіття, інвалідність тощо. Серед видів страхуван-

ня, які мають найбільше значення в системі забезпечення економічної безпе-

ки держави можна виділити: 

 страхування життя; 

 добровільне медичне страхування; 

 обов’язкове медичне страхування; 

 обов’язкове особисте страхування; 

 страхування від нещасних випадків; 

 страхування майна юридичних і фізичних осіб; 

 страхування професійної відповідальності; 

 страхування будівельно-монтажних ризиків тощо. 

Страхування не є панацеєю, і не здатне забезпечити захист економічних 

інтересів усіх суб’єктів у повному обсязі, в той же час практикою зарубіжних 

країн доведена ефективність передачі частини ризиків професійним учасни-
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кам ринку. На сьогоднішній день страхування є одним з найважливіших еко-

номічних інститутів з компенсації та зменшення втрат від подій, виникнення 

яких носить випадковий характер, а імперативною метою страхування є за-

хист власності споживачів страхових послуг. 
__________________ 

1. Андрієнко В.М., Кобко Р.В. Сутність та місце безпеки ринку страхових послуг в 
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2. Фурман В.М., Зачосова Н.В. Особливості управління економічною безпекою су-

часних страхових компаній як одного із видів фінансових установ. Агросвіт. 2015. № 15. 

С. 20-25. 

3. Никулина Н.Н., Березина С.В. Страхование. Теория и практика : учеб. пособ. Мо-

сква : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 520 с. 
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОТОКОЛІВ ПРОВЕДЕННЯ 

НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ  

 

Інститут негласних слідчих (розшукових) дій (далі – НС(Р)Д) є новелою 

для кримінального процесуального законодавства України. Відповідно до 

положень ч. 1 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії – це різно-

вид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких 

не підлягають розголошенню, за винятком випадків, передбачених цим Ко-

дексом [1]. 

У системі доказів, які використовуються під час доведення вини осіб, 

підозрюваних у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопо-

рушень, особливе значення мають протоколи проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій та додатків до них.  

Як зазначає О. Геселев, результати проведення НС(Р)Д у кримінальному 

провадженні мають доволі сильний доказовий потенціал порівняно з можли-

востями інших процесуальних дій. НС(Р)Д дають змогу встановити та зафік-

сувати відомості про злочин та особу, яка його вчинила, у режимі онлайн, 

тобто реального часу, коли такі дані виявляються й фіксуються безпосеред-

ньо під час готування до злочину або його вчинення. Це, безумовно, впливає 
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на їх якісну оцінку та можливість подальшого ефективного використання як 

доказів у кримінальному провадженні [2, с. 33]. 

Протоколи щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій мо-

жуть використовуватися в доказуванні на тих самих підставах, що і результа-

ти проведення інших слідчих (розшукових) дій під час досудового розсліду-

вання (ч. 1 ст. 256 КПК України) [1]. 

Норма ч. 1 ст. 257 КПК України дає змогу зазначити, що якщо в резуль-

таті проведення  НСРД виявлено ознаки кримінального правопорушення, яке 

не розслідується у даному кримінальному провадженні, то отримана інфор-

мація може бути використана в іншому кримінальному провадженні тільки 

на підставі ухвали слідчого судді, яка постановляється за клопотанням про-

курора [1] 

У вказаній нормі КПК України визначає так звані «звичайні» випадки, 

коли проводячи, наприклад, негласну слідчу (розшукову) дію – зняття інфо-

рмації з транспортних телекомунікаційних мереж, слідчий, намагаючись 

отримати відомості про вчинене умисне убивство, натомість отримує інфор-

мацію про причетність осіб, щодо яких застосовуються вказані негласні слід-

чі (розшукові) дії, до вчинення іншого тяжкого злочину – збуту наркотичних 

речовин або незаконного заволодіння транспортними засобами. У такому ви-

падку Закон надає право прокурору прийняти рішення про звернення до слі-

дчого судді суду апеляційної інстанції з відповідним клопотанням про на-

дання дозволу на використання результатів вказаних негласних слідчих (ро-

зшукових) дій в новому кримінальному провадженні. Порядок загальної про-

цедури організації проведення негласних слідчих дій та використання їх ре-

зультатів у кримінальному провадженні визначено в Інструкції (п. 4.3) [3]. 

Водночас іноді на практиці виникають «незвичайні» випадки, коли ре-

зультати НСРД мають однакове доказове значення в двох різних проваджен-

нях, при цьому злочини вчинено різними особами, які не пов’язані між со-

бою. А тому вирішити такий випадок постановою прокурора про об’єднання 

кримінальних проваджень в одне не можливо. 

Згідно з ч. 3 ст. 254 КПК України виготовлення копій протоколів про 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій та додатків до них не допус-

кається [1]. 

Тому це є великою проблемою, адже протоколи про проведення НСРД  

не можна залучити одразу у матеріалах двох кримінальних проваджень. А 

тому вважаємо за доцільно  внести зміни до КПК України щодо надання до-

зволу   копіювання  протоколів НСРД. 

Підсумовуючи вищевикладене, вважаємо, що положення кримінального 

процесуального законодавства України, які стосуються інституту негласних 

слідчих (розшукових) дій, потребують доопрацювання. Висвітлені проблеми 

та запропоновані шляхи їх вирішення підвищать ефективність використання 

результатів НСРД для боротьби зі злочинністю на території України і, як на-

слідок, притягнення винних осіб до відповідальності. 
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2. Геселев О. Проблеми легітимізації використанні результатів негласних слідчих 

(розшукових) дій для доказування у кримінальному провадженні. Науковий часопис Наці-

ональної академії прокуратури України. 2018. № 1. С. 30-43.  

3. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та ви-

користання їх результатів у кримінальному провадженні : затверджено наказом Генераль-

ної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки Украї-

ни, Адміністрації державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів Украї-

ни та Міністерства юстиції України від 16.11.2012 № 114/1042/516/ 1199/936/1687/5. URL: 

https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/v0114900-12. 
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ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕВЕНТИВНИХ ЗАХОДІВ  

 

Найважливішим компонентом в системі забезпечення безпеки працівни-

ків поліції є їх професійна захищеність. Безпека працівників правоохоронних 

органів - це стан їх захищеності від протиправної діяльності формувань орга-

нізованої злочинності і окремих осіб у всіх її формах, здатність протистояти 

зовнішнім і внутрішнім загрозам і прагненням, зберігаючи працездатність.  

Дане питання стало дуже актуальним через високу кількість загиблих 

офіцерів поліції під час виконання службових обов’язків. Статистичні данні, 

отриманні у результаті аналізу практичного досвіду забезпечення громадсь-

кого порядку та прав громадянина в результаті якого поліцейський неоднора-

зово застосовує до особи (незалежно від того чи є вона правопорушником чи 

– особою, що підозрюється) різного роду превентивні заходи, з метою вико-

нання покладеного обов’язку, при цьому не завжди дотримується заходів 

безпеки, через низький рівень обізнаності або взагалі, відсутності відповід-

них знань та навичок, що є важливою проблемою. 

Безсумнівно, найперші умови забезпечення особистої безпеки працівни-
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ків правоохоронних органів це - захищеність їх від зазіхань злочинних еле-

ментів. Однак поняття «захищеність співробітників» значно ширше. Її навряд 

чи правильно зводити тільки до проблеми захищеності від злочинних дій, 

хоча обидва ці поняття в реальності нерозривно пов'язані. 

Одним з найважливіших компонентів в комплексі забезпечення особис-

тої безпеки поліцейських є знання заходів і впевнене володіння прийомами і 

способами забезпечення особистої безпеки при організації забезпечення пра-

вопорядку в громадських місцях. 

При виконанні своїх обов'язків поліцейські повинні бути пильними і 

обачними, дотримуватися заходів особистої безпеки і враховувати наступні 

рекомендації: 

1) поліцейський не повинен діяти самостійно в неясних ситуаціях, про-

являти безрозсудну сміливість - завбачливі поліцейські і живуть довше. На-

віть при, зовні нешкідливе на перший погляд, звернення поліцейського до 

невідомої особи, необхідно зважати на можливість застосування сили з його 

боку або втручання третьої особи, зовсім не причетної до правопорушення. 

2) приступати до розмови з порушником слід ввічливо, але впевнено і 

наполегливо, не дозволяти втягувати себе в тривалу дискусію, стежити за ре-

акцією на свої дії присутніх при цьому громадян, не дозволяти їм відволікати 

вас від справи. 

3) при перевірці документів потрібно свідомо припускати, що перед ва-

ми порушник, наміри якого не відомі, отже, можливі агресивні прояви, він 

може бути озброєний або мати при собі спеціальні засоби нападу. 

Слід уважно спостерігати за діями, суб’єкта, по черзі переводити погляд 

з документів на людину. Інші поліцейські зобов'язані бути готовими до на-

дання допомоги в разі спроби фізичного або збройного нападу. Зайнявши по-

зицію збоку від суб’єкта, вони повинні спостерігати за його діями, припиняти 

спроби позбутися речових доказів, поперемінно ведучи спостереження за 

оточуючими, серед яких можуть бути спільники підозрюваного. 

Перевірку доцільно проводити в деякому віддаленні від сторонніх гро-

мадян; з метою особистої безпеки, поліцейський не повинен дозволяти ото-

чувати себе сторонніми громадянами або залишати сторонніх громадян у се-

бе за спиною, в тому числі заявників і потерпілих, які не повертатися до підо-

зрілих осіб спиною, не нахилятися перед ними. 

Перевірку документів у водія і огляд автотранспорту проводити тільки 

при повній зупинці автомобіля і заглушеному двигуні. Необхідно вимагати 

від водія виходу з автотранспортного засобу при його огляді. Не відкривати 

самому двері кузова або багажник при перевірці вантажу, що вивозиться - на 

вимогу поліцейського це зобов'язаний зробити водій. Перекладати вміст ба-

гажника для його перевірки також повинен робити водій. 

Перебуваючи на місці події, поліцейський повинен: 

1) намагатися тримати в полі зору всіх хто там знаходяться, зокрема й 

тих, хто на вигляд не причетний до того, що трапилося; 
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2) обрати зручне для себе місце, яке забезпечило б йому найбільшу без-

пеку (наприклад, захист від нападу ззаду) і дало можливість своєчасного за-

стосування службової зброї або спецзасобів. 

3) зберігати безпечну дистанцію між собою і правопорушником, не сто-

яти занадто близько до суб’єкта, тому що це буде обмежувати рухливість по-

ліцейського і дасть можливість правопорушнику непомітно напасти на нього. 

Діючи в складі наряду, поліцейському необхідно вибирати позицію так, щоб 

порушник (порушники) весь час перебували в полі зору, таким чином він 

страхує свого напарника і не перекриває напарнику сектор обстрілу, щоб той 

в разі необхідності, міг безперешкодно надати необхідну допомогу або при-

пинити протиправні дії порушників. 

Необхідно вибирати таку позицію, при якій застосування службової 

зброї виключить можливість ураження сторонніх громадян або інших полі-

цейських. Слід мати на увазі, що при стрільбі в приміщенні кулі можуть від 

рикошетити, заподіявши поранення поліцейському або іншій особі. 

Обачність в застосуванні зброї повинна бути і на території розташування 

сховищ з паливно-мастильними, вибухонебезпечними та іншими небезпеч-

ними матеріалами, ураження яких може викликати негативні наслідки (вибу-

хи, пожежа). 

Зберігати високу пильність при наданні медичної допомоги пораненому 

правопорушника або невідомому - демонстрація поліцейському своєї безпо-

радності правопорушником або невідомою особою може бути спеціально пі-

дготовленою пасткою. 

Отже, особиста безпека забезпечується безпосередньо: специфікою про-

фесійної діяльності, ступенем професійної захищеності працівника, наявніс-

тю спеціальних заходів матеріально-технічного, управлінського характеру, 

цілеспрямованою роботою з особовим складом в цьому напрямку; загальної і 

професійної підготовленістю співробітника; ефективністю дій щодо забезпе-

чення особистої безпеки при вирішенні професійних завдань або в ситуаціях, 

пов'язаних з професійною діяльністю. 

___________________ 
1. Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 // Відомості Верховної 

Ради України. – 2015. - № 40-41. – Ст. 379; 

2. Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних орга-

нів» від 23.12.1993 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 721 VII. 
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ДЕЯКІ ACПEКТИ ПPAВOOXOPOННOЇ  

ФУНКЦIЇ МВС УКРАЇНИ 

 

Для визнaчeння мicця МВС України в системі пpaвooxopoнниx opгaнiв 

та  opгaнiв публiчнoї влaди є нeoбxiдним дocлiджeння їx функцiй.  

Тaкa пoтpeбa, зумoвлeнa нe лишe тим, щo пoняття пpaвooxopoнний 

opгaн oднoзнaчнo нe визнaчeнo у нopмaтивнo – пpaвoвиx aктax, aлe й тoму, 

щo мiж зaкoнoдaвцeм тa нaукoвцями вiдcутнiй єдинoвipний пiдxiд дo 

poзумiння функцiй пpaвooxopoнниx opгaнiв тa їx видiв. 

Зoкpeмa, якщo бpaти зa ocнoву тpaдицiйнi пiдxoди дo poзумiння 

пpaвooxopoннoгo opгaну, тo дo тaкиx мoжливo вiднecти підрозділи Націона-

льної поліції, opгaни пpoкуpaтуpи, Cлужби бeзпeки, Військової служби пра-

вопорядку  у Збройних Силах України, Національне антикорупційне бюро 

України,  opгaни охорони дepжaвнoго кордону,  органи доходів і зборів, ор-

гани і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фі-

нансового контролю та інші. Oднaк, aнaлiзуючи cпeцiaльнi зaкoни, якi 

peгулюють дiяльнicть вкaзaниx opгaнiв тa визнaчaють їx пpaвoвий cтaтуc 

пpocлiдкoвуєтьcя вiдcутнicть єдинoгo пiдxoду щoдo poзумiння тaкoгo 

зaгaльнoгo пoняття як «функцiя».  

Дocлiджeння нaукoвцiв пpaвooxopoннoї функцiї ґpунтуютьcя нa piзниx 

пiдxoдax дo poзумiння пoняття функцioнувaння дepжaви у cфepi 

пpaвooxopoннoї дiяльнocтi, щo пopoджує poзбiжнocтi у їx пoглядax. 

Нacaмпepeд, цe зумoвлeнo вiдcутнicтю зaкoнoдaвчoгo визнaчeння 

пpaвooxopoннoї функцiї дepжaви. 

Пpoблeмa poзумiння пoняття «пpaвooxopoннoгo opгaну» тa йoгo функцiй 

зaгocтpюєтьcя щe бiльшe, кoли йoгo poзглядaти у кoнтeкcтi Зaкoну Укpaїни 

«Пpo дepжaвний зaxиcт пpaцiвникiв cуду тa пpaвooxopoнниx opгaнiв». Тaк, у 

cтaттi першій якoгo мicтитьcя пocилaння нa тe, щo пpaвooxopoнними мoжуть 

визнaвaтиcь iншi opгaни, якi здiйcнюють правозастосовні або пpaвooxopoннi 

функцiї [9]. 
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Зa тaким кpитepiєм в cиcтeмi дepжaвнoгo aпapaту видiляютьcя близькo 

80 opгaнiв, якi пpямo чи oпocepeдкoвaнo здiйcнюють xoчa б oдну тaку 

функцiю. Paзoм з тим, зa cвoєю пpaвoвoю пpиpoдoю тa пocтaвлeними пepeд 

ними зaвдaннями дo пpaвooxopoнниx opгaнiв нe мaють жoднoгo вiднoшeння. 

Тaким чинoм, дopeчнo будe пoгoдитиcя iз думкoю Тaцiя В.Я., який зaзнaчaє, 

щo у peзультaтi шиpoкoгo тлумaчeння пpaвooxopoннoї функцiї дo 

пpaвooxopoнниx opгaнiв включaютьcя мaйжe вci opгaни викoнaвчoї влaди, 

якi в тiй чи iншiй мipi зaймaютьcя викoнaнням пpaвooxopoнниx функцiй, 

тoбтo oпocepeдкoвaнo й пpaвooxopoннoю дiяльнicтю [4, c. 234]. 

Кpiм тoгo, функцiї нepiдкo пiдмiняютьcя aбo oтoтoжнюютьcя iз 

зaвдaннями, пoвнoвaжeннями чи кoмпeтeнцiєю aбo взaгaлi нe визнaчaютьcя у 

зaкoнoдaвчиx aктax. 

Пpи дocлiджeннi пpoблeмaтики пpaвooxopoннoї функцiї МВС лoгiчнo 

будe звepнутиcь дo Кoнcтитуцiї Укpaїни, згiднo з пoлoжeннями якoї Укpaїнa 

є coцiaльнoю, пpaвoвoю дepжaвoю, якa взялa нa ceбe oбoв’язoк oxopoняти 

людину тa cуcпiльcтвo вiд нeгaтивниx пpoявiв. Визнaчилa, щo caмe людинa, її 

життя тa здopoв’я, чecть i гiднicть, нeдoтopкaнicть i бeзпeкa є нaйвищoю 

coцiaльнoю цiннicтю[8]. 

Cлoвo функцiя пoxoдить вiд лaт. functio тa oзнaчaє звepшeння, 

викoнaння, дiяльнicть, poль oб'єктa в paмкax дeякoї cиcтeми. 

Тaкoю cиcтeмoю мoжливo ввaжaти дepжaву, a iнcтpумeнтoм 

зaбeзпeчeння взятиx нa ceбe зoбoв’язaнь - пpaвooxopoннi opгaни. 

Пpaвooxopoннa функцiя дepжaви визнaчaє змicт пpaвooxopoннoї дiяльнocтi. 

Пiдcумoвуючи чиcлeннi нaпpaцювaння вчeниx у дaнoму нaпpямку тa з 

oгляду нa пoлoжeння Ocнoвнoгo зaкoну cлiд видiлити бaзoвi нaпpями 

пpaвooxopoннoї дiяльнocтi органів МВС України: дiяльнicть iз зaxиcту 

дepжaвнoї (нaцioнaльнoї) бeзпeки, дepжaвнoгo кopдoну i пpaвoпopядку тa 

дiяльнicть cпpямoвaнa нa зaxиcт пpaв i cвoбoд людини тa гpoмaдянинa. 

Для бiльш дeтaльнoгo aнaлiзу пpaвooxopoннoї дiяльнocтi тa вивчeння 

пpaвooxopoнниx функцiй органів та підрозділів МВС України дoцiльнo їx 

клacифiкувaти. Бiльшicть пoглядiв нaукoвцiв cxoдятьcя нa тoму, щo 

пpaвooxopoннi функцiї cлiд poздiлити нa гoлoвнi тa дpугopяднi aбo 

дoпoмiжнi.  

Тaк, дo гoлoвниx вiднocять тi, щo бeзпocepeдньo пoв’язaнi з бopoтьбoю 

зi злoчиннicтю i пpaвoпopушeннями тa пepeдбaчaють юpидичну 

вiдпoвiдaльнicть. Як пpиклaд, cлiд нaвecти пpoфiлaктичну, зaxиcну, 

oxopoнну, oпepaтивнo-poзшукoву, poзcлiдувaння злoчинiв. Дo дpугopядниx 

функцiй вiднocять кoнтpoльну, дoзвiльну, пpaвo-poз’яcнювaльну, 

кoopдинaцiйну. 

Тaкий пoдiл пpaвooxopoнниx функцiй бeзумoвнo мaє вaжливe знaчeння 

у нaукoвiй дiяльнocтi, пpoтe, як cвiдчить пpaктикa, вищe пepeлiчeнi функцiї 

нepoзpивнo пoв’язaнi мiж coбoю тa дiють як єдиний злaгoджeний мexaнiзм 

cпpямoвaний нa дocягнeння мeти тa зaвдaнь, якi є пpiopитeтними для 
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дepжaви. Нaвeдeнe дaє пiдcтaви для виcнoвку пpo тe, щo нeвикoнaння чи 

нeнaлeжнe викoнaння пpaвooxopoнним opгaнoм oднiєї з пoклaдeниx нa ньoгo 

функцiй пpизвoдить дo нeвикoнaння чи нeнaлeжнoгo викoнaння 

пpaвooxopoннoї функцiї дepжaви в цiлoму.  

Зa тaкиx oбcтaвин виникaє пoтpeбa вивчeння пoняття «пpaвooxopoннa 

функцiя» чepeз пpизму дiяльнocтi пpaвooxopoнниx opгaнiв тa дepжaви як 

фopми opгaнiзaцiї cуcпiльcтвa. Тoбтo, пpaвooxopoнну функцiю дepжaви нe 

cлiд oтoтoжнювaти з пpaвooxopoнними функцiями дepжaвниx opгaнiв. 

Функцiя дepжaви – цe кoлo її дiяльнocтi, у плoщинi якoгo зумoвлюєтьcя 

poбoтa вcьoгo дepжaвнoгo aпapaту i кoжнoгo з йoгo oкpeмиx opгaнiв. Функцiї 

ж oкpeмoгo opгaну дepжaви cвiдчaть пpo coцiaльнe пpизнaчeння цьoгo opгaну 

як ocoбливoї чacтини мexaнiзму дepжaви. Вoни мaють cвiй вияв тa 

кoнкpeтизaцiю у кoмпeтeнцiї дepжaвниx opгaнiв, зaкpiплeниx зa кoжним 

opгaнoм пpaвax i oбoв’язкax. 

Для визнaчeння будь-якoгo пoняття, нe винятoк i пoняття 

«пpaвooxopoннa функцiя», нeoбxiднo пpoaнaлiзувaти йoгo ocнoвнi oзнaки. 

Нaйбiльш узaгaльнeнi oзнaки пpaвooxopoннoї функцiї дepжaви мoжливo 

виoкpeмити нacтупним чинoм. Пpaвooxopoннa функцiя є кoмплeкcним 

пpiopитeтним нaпpямoм дepжaвнoї пoлiтики; її змicтoм є зaбeзпeчeння 

oxopoни пpaвa i пpaвoвiднocин, a тaкoж зaxиcту ocнoв кoнcтитуцiйнoгo лaду; 

пpaвooxopoнну функцiю xapaктepизує цiлicнicть i внутpiшня узгoджeнicть, 

цiлecпpямoвaнicть i cтaбiльнicть; зacнoвaнa нa пpинципax вepxoвeнcтвa 

пpaвa, зaкoннocтi, пpiopитeту пpaв i cвoбoд людини i гpoмaдянинa; 

peaлiзуєтьcя у вiдпoвiдниx пpaвoвиx i opгaнiзaцiйниx фopмax зa дoпoмoгoю 

дepжaвнo-влaдниx мeтoдiв пepeкoнaння тa пpимуcу; пoтpeбує зaбeзпeчeння 

мaтepiaльнo-тexнiчними, фiнaнcoвими тa кaдpoвими pecуpcaми. 

Oтжe, дocлiджeння пpaвooxopoннoї функцiй в cучacниx умoвax нaдaє 

мoжливicть виcвiтлити пpiopитeтнi нaпpямки дepжaвнoї дiяльнocтi. 

Виpaжaючи cутнicть cучacнoї дepжaви, пpaвooxopoннa функцiя вiдoбpaжaє 

пoвнoту тa eфeктивнicть виpiшeння зaвдaнь щoдo зaбeзпeчeння oxopoни 

кoнcтитуцiйнoгo лaду, пpaв i cвoбoд гpoмaдян, уcix уcтaнoвлeниx тa 

вpeгульoвaниx пpaвoм cуcпiльниx вiднocин. 
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PROVIDING OF PUBLIC ORDER AND SECURITY: 

CHALLENGES FOR HUMAN AND CITIZEN 

RIGHTS AND FREEDOMS 
 

Solving the problem of public order and security has highly importance in the 

system of tasks that are set for state bodies of Ukraine. However, high crime rates, 

low economic stability, and other negative factors indicate that the state is not 

paying attention to sufficiently problem solving. One of the major reasons for such 

situation is not fully respected human and citizen's rights and freedoms while 

ensuring public order and security directly by enforcement agencies. Because one 

thing is closely related to the other one. 

Respect for the individuals, protection of his honor and dignity is the duty of 

all government bodies, public organizations and officials. This constitutional 

obligation connected equally to the National Police activities in the part of 

providing rights, freedoms and responsibilities of the individual and the citizen. 

Moreover, ensuring law and order, curbing any unlawful acts, protecting human 

rights and freedoms is an urgent and scrumptious task of the National Police. 

Taking into account this statement, particular attention should be paid to the 

protection of individual and citizen rights and freedoms, while ensuring public 

order and security. 

It is impossible to ensure human security unless the police protect the dignity, 

rights and freedoms of every society member without discrimination on any 

features, such as national or ethnic origin, religion, political beliefs or any other 

individual characteristics or status. There is, and cannot be, any contradiction 

between the protection of human and human rights and the maintenance of public 

order and security. Rather conversely. 
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Restriction of human rights and freedoms shall be allowed only on the basis 

and in the manner specified by the Constitution, laws of Ukraine, in case of 

urgently need, and in the volumes that are necessary for the police tasks 

performance. Police officers under any circumstances has no rights to promote, 

carry out, incite or tolerate any form of torture, cruel, inhuman or degrading, ill-

treatment or punishment [7, p. 6]. Any privileges or restrictions on race, color, 

political, religious or other beliefs, gender, ethnic or social background, property, 

residence, linguistic or other characteristics are also prohibited by the law. 

However, unfortunately, today there are a number of problems in the sphere 

of human and citizens’ rights and freedoms violation. The realities of today 

indicate that, protection of the rights and freedoms of the individual and citizen, as 

one of priority tasks of police, increasingly failing and they violate a number of 

constitutional, civil rights, and freedoms. 

The problem of observance of human and civil rights and freedoms by police 

officers in the process of ensuring public order and security during strikes and 

peaceful rallies, protests and religious movements has a great relevance nowadays. 

Almost in every news release, we hear about police trying again to violate activists' 

right to peaceful meetings. By far this is not the only right that is attacked by law 

enforcement. 

Not infrequently, while ensuring public order and security, law enforcement 

officers level a range of human and citizen rights and freedoms. Among them: the 

right to assemble peacefully, without weapons and to hold meetings, rallies, 

marches and demonstrations (Article 39 of the Constitution of Ukraine), the right 

to respect dignity (Article 28 of the Constitution of Ukraine), the right to liberty 

and security (Article 29) Of the Constitution of Ukraine), the right to freedom of 

movement (Article 33 of the Constitution of Ukraine), the right to freedom of 

thought and expression, to the free expression of views and beliefs (Article 34 of 

the Constitution of Ukraine), the right to freedom of opinion and religion (Article 

35 of the Constitution of Ukraine), the right to own, use and dispose of property, 

the results of intellectual, creative activity (Article 41 of the Constitution of 

Ukraine), the right to strike for the protection of economic and social interests 

(Article 44 of the Constitution of Ukraine), the right to know rights and obligations 

(Article 57 of the Constitution of Ukraine). And the civil rights corresponding to 

them: the right to liberty (Article 288 of the Civil Code of Ukraine), the right to 

personal inviolability (Article 289 of the Civil Code of Ukraine), the right to 

respect dignity and honor (Article 297 of the Civil Code of Ukraine), the right to 

freedom of literature, art, scientific and technical creativity (Article 309 of the 

Civil Code of Ukraine), the right to freedom of movement (p Article 313 of the 

Civil Code of Ukraine), the right to freedom of association (Article 314 of the 

Civil Code of Ukraine), the right of peaceful assembly (Article 315 of the Civil 

Code of Ukraine), the right of private property (Article 325 of the Civil Code of 

Ukraine), the right of individuality (Art. 300 of the Civil Code of Ukraine), right of 

information (Art. 302 of the Civil Code of Ukraine). 
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Thus, in particular, the ways of violating the rights and freedoms of a person 

and a citizen can be distinguished: the urging of the courts to restrict the right of 

peaceful assembly by filing a statement by the police regarding the impossibility of 

securing public order during their conduct; deliberate action to prevent people from 

attending meetings; unreasonable detention of participants on the meetings; 

excessive and unjustified use of force and special means against the participants of 

the meeting; restricting the protesters movement; the use of force and other 

restrictions to journalists and observers reporting on the meeting; the inaction of 

police officers during clashes that arise between different parties during peaceful 

assemblies and the conscious preference of one of the counter meetings; 

persecution of participants after the peaceful assembly; the inability to identify law 

enforcement officers who provide public order during peaceful rallies [5, p. 237]. 

For example, in 2016, the governance of Ministry of foreign affairs attempted 

to prohibit believers of the Ukrainian Orthodox Church (Moscow Patriarchate) 

from walking through the streets of Kiev during so-called “crusade” [5, p. 239]. 

On November 16, 2016, in Kiev, special police officers in unmarked uniform 

tried to rip the camera of photographer from the LB.ua edition Maxim Trebukhov 

and hit a torso when a photojournalist recorded a clash between activists and police 

officers near Palace of Arts “Ukraine”. Moreover, the police did not respond to the 

request of journalists and deputies “to introduce themselves who are these people 

in masks and where their identification marks” [5, p. 241]. It should be noted that 

such violations happen not so rarely. 

However, the most dangerous encroachments on personal human rights 

include the unlawful use of physical or mental violence, including torture, which 

means any act of any person intentionally causing severe pain, or suffering, 

physical or moral, to gain from person information or recognition, to punish for the 

act he or the third party did or for which this person is suspected [1, c. 175].\ 

Described above cases not only violate public relations on protection of life, 

health, honor and dignity of the person, but also constitutional principles of the 

state activity, discredit the law enforcement system, reduce the level of trust, 

undermine the international authority of Ukraine as country who wants become a 

legal one. Therefore, at the same time it is necessary to develop and implement 

recommendations on problem solving regarding observance by law enforcement 

agencies, in particular, bodies of the National Police of Ukraine of human and 

citizen's rights and freedoms in the terms of ensuring public order and security. 

Taking in the account the aim, first of all it is necessary to improve the legal 

and regulatory support for police officers professional activity in the direction of 

protection of human and citizen's rights and freedoms. In order to fully implement 

the requirements of the Law of Ukraine "About National Police", in particular, it is 

highly important to develop a series of legal acts (regulations, instructions, 

programs) that would regulate issues related to ensuring the rule of law and the 

continued observance of human rights by the police; transparency and openness of 

police work; demilitarization, depoliticization and decentralization of activities; 
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police cooperation with the population and local communities; organization and 

conduction of professional training and psychological selection of police officers, 

organization of psychological support service for police activities, etc. [2, p. 53]. 

The National Police and individual police officers as human rights defenders 

role in particular should be spelled out in more detail. The power limits of the 

police officers to arrest, search, etc. should be clearly defined. Ethical requirements 

for the National Police as a public service should be more clearly spelled out. 

One of directions for improving for National Police activities is to develop an 

algorithm for peaceful assembly in order to ensure citizens right to freedom of 

expression and beliefs. For police units should be introduced special training just to 

ensure human rights during their service. Cases of force and physical coercion use 

during such activities should be clearly regulated by objective regulations, 

overwhelmingly sanctioned and carefully considered by the police, together with 

other bodies that have control on police activities, with mandatory public 

involvement. In general, Parliament should adopt a law on the freedom of peaceful 

assembly, which provides action for all police in situations that arise during peaceful 

assembly. 

In this context, needs special attention foreign experience. Best practice of 

European states has shown the effective regulation, that is the maximum regulation 

of the officials actions through the development of detailed regulations (guidelines, 

recommendations), which provide possible behavior of police officers in standard 

and emergency situations. In addition, it seems promising to integrate such 

documents into a comprehensive document, following the example of European 

codes of conduct for police [2, p. 49]. 

Presented above statements confirm that the nowadays problem of human 

rights and freedoms observance by law enforcement agencies in the course of 

ensuring public order and security in Ukraine is systemic and needs to be 

addressed promptly by formation and taking a number of practical measures 

designed on the basis of Ukrainian realities and progressive foreign experience. 
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ФОРМУВАННЯ РЕАЛЬНИХ ПЕРСПЕКТИВ ДЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ  

ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ДОВІЧНОГО  

ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 

 

У вітчизняній науці кримінального права удосконалення ефективних 

державних і громадських засобів протидії злочинності є актуальною потре-

бою, над розробкою якої працює багато науковців. Найбільш суворим інсти-

тутом державно-правового примусу є кримінальне покарання у виді позбав-

лення волі і довічного позбавлення волі. Особливо довічне позбавлення волі, 

до якого досить неоднозначне ставлення на світовій арені у світлі сучасних 

гуманізаційних процесів. 

Засуджені до довічного позбавлення волі – це єдина категорія, яка не пі-

длягає умовно-достроковому звільненню, хоча така практика актуальна у ба-

гатьох країнах світу. Крім умовно-дострокового звільнення від відбування 

покарання, досить часто застосовується практика перегляду вироку після від-

буття мінімального встановленого законом строку. Для кожної держави він 

індивідуально визначений конкретним законодавством. В середньому міні-

мальний відбутий строк дорівнює 20 рокам відбування покарання у місцях 

позбавлення волі. Крім того, кожна держава встановила власний механізм 

призначення і відбування покарання у вигляді довічного позбавлення волі. 

Виходячи із норм чинного українського кримінального законодавства слід 

зазначити, що в Україні мінімальний строк відбутого покарання, який дає 

право засудженому звернення до Президента, становить 20 років, а Президе-

нтом Актом про помилування може замінити довічне позбавлення волі на 

певний строк тривалістю не менше 25 років [1]. 

У Пояснювальній записці до проекту Закону України про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо заміни довічного позбавлення 

волі більш м’яким покаранням зазначено, що одним із найбільш важливих 
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кроків при визначенні ефективної політики в області довічного позбавлення 

волі є розробка справедливої, добре обміркованої і гуманної процедури, щоб 

оцінити готовність того чи іншого ув’язненого до виходу на свободу [2]. 

Окремої уваги заслуговує той факт, що світова спільнота не вбачає про-

блеми у питанні можливості умовно-дострокового звільнення від відбування 

покарання. Європейський суд з прав людини відстоює позицію, що коли ме-

ханізм призначення і відбування покарання у вигляді довічного позбавлення 

волі не передбачає дострокового звільнення або перегляду вироку засудже-

ного, у такому випадку система кримінального права в аспекті призначення 

покарання не відповідає вимогам ст. 3 Конвенції [3].  

Дослідивши законодавчий проект стосовно заміни невідбутої частини 

покарання більш м’яким, вбачається, що його реалізація сприятиме захисту 

прав та законних інтересів осіб, яких довічно позбавлення волі з одночасним 

скороченням чисельності осіб, які відбувають такий вид покарання, проте із 

врахуванням і підтриманням належного рівня безпеки у суспільстві і державі. 

Створення механізму заміни покарання у вигляді довічного позбавлення 

волі більш м’яким формує перспективу для засуджених. Проте, незважаючи 

на це, дана перспектива звільнення у будь-якому випадку вміщує ряд вимог і 

умов, за яких у засудженого, з’являється можливість пом’якшення санкції. 

Сьогодні у системі покарань кримінального права найбільш актуальними є 

питання звільнення від кримінальної відповідальності або заміни покарання 

більш м’яким, зокрема, вони стосуються і довічного позбавлення волі. Осо-

би, які відбувають такий вид покарання прагнуть до пом’якшення покарання, 

використовуючи юридичні засоби захисту, передбачені законодавством. 

Стрімкої популярності у наукових колах набуває умовно-дострокове звіль-

нення від відбування покарання у вигляді довічного позбавлення волі. У бі-

льшості світових держав існує даний механізм і таким чином вирішує ряд 

організаційних питань, пов’язаних із забезпеченням установ виконання пока-

рань, а також пришвидшує процеси виправлення і ресоціалізації особи, моти-

вуючи її до повернення до нормального суспільного життя. Проте умовно-

дострокове звільнення від відбування даного виду покарання має ґрунтувати-

ся на підставах, які нададуть можливість виправданого умовно-дострокового 

звільнення. А саме строк, який буде взято за основу для вирахування обсягу 

відбутого покарання, який, на нашу думку, повинен становити 20 років, тому 

що саме він вказаний у кримінальному законодавстві щодо довічного позбав-

лення волі і є середнім показником серед сукупності держав, де застосову-

ється мінімальна межа для амністії або строк, який використовується в умов-

но-достроковому звільненні. 

Зважаючи на Європейську конвенцію з прав людини, практику ЄСПЛ 

вважаємо за доцільне оптимізувати чинне кримінальне законодавство в части-

ні відбування покарання у вигляді довічного позбавлення волі, застосувавши 

можливість умовно-дострокового звільнення у випадку, якщо особа своїми 

діями доводить своє виправлення і прагне до зміни злочинного світогляду. 
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Сучасна вітчизняна спільнота і міжнародне товариство схиляються до 

модернізації чинного законодавства шляхом побудови механізму умовно-

дострокового звільнення за певних обставин і умов. Це не означає, що 

ув’язнені із запровадженням такого механізму мають бути масово звільнені. 

Власне дострокове звільнення і має назву умовного, тому що відбувається 

лише за певної умови і передбачає її виконання. У випадку запровадження 

механізму умовно-дострокового звільнення подальшої розробки потребують 

забезпечувальні норми, які передбачають можливі ризики під час прийняття 

суддею такого рішення [4].  

Виходячи з вищевказаного пропонується доповнити ст. 81 КК України 

частиною наступного змісту: «Умовно дострокове звільнення може бути за-

стосоване до особи, яка відбуває покарання у вигляді довічного позбавлення 

волі за підстав, визначених законом. Умовно-дострокове звільнення від від-

бування покарання здійснюється після відбуття не менше трьох чвертей 

строку покарання, призначеного судом за умисний особливо тяжкий злочин, 

а також покарання, призначеного особі, яка раніше звільнялася умовно-

достроково і знову вчинила умисний злочин протягом невідбутої частини по-

карання. Строком, на основі якого вираховується кількість необхідно відбу-

того покарання, слід вважати 20 років». 

Крім того, у випадку запровадження механізму умовно-дострокового 

звільнення необхідно звернути увагу на ризики, які можуть мати місце під 

час прийняття суддею рішення стосовно умовно-дострокового звільнення від 

довічного позбавлення волі. Зокрема, на нашу думку, таке рішення має 

прийматися колегією у складі не менше трьох суддів апеляційного суду (суд-

ді першої інстанції не можуть складати колегії) з метою запобігти протипра-

вному впливу на суддів зі сторони заінтересованих суб’єктів, переважно з 

боку засудженого.  
________________ 
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ПРОАКТИВНА ПОЗИЦІЯ СТОРОНИ ОБВИНУВАЧЕННЯ  

ЩОДО РОЗ’ЯСНЕННЯ ПРАВ ЯК ОДНА З НЕОБХІДНИХ ВИМОГ  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПРАВЕДЛИВОГО СУДОЧИНСТВА  

 

Право на справедливий суд закріплено в статті 6 Конвенції про захист 

прав та основоположних свобод (далі – ЄКПЛ), відповідно до якої кожному 

гарантується право на справедливий і публічний розгляд справи упродовж 

розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, 

при визначенні цивільних прав і обов’язків особи чи при розгляді будь-якого 

кримінального обвинувачення, що пред’являється особі [1]. Ця ж норма рег-

ламентує і змістовні елементи вищезазначеного права, зокрема і права осіб, 

щодо яких здійснюється кримінальне переслідування. 

Не викликає жодних сумнівів, висновок про те, що відсутність належно-

го, своєчасного та зрозумілого інформування осіб, щодо яких здійснюється 

кримінальне переслідування, про характер та причини їх обвинувачення а 

також про права, якими вони наділені – жодним чином не сприяє реалізації 

права на справедливий суд. 

Право на інформування в кримінальному процесі хоча і не регламенто-

вано експліцитно у ЄКПЛ, а лише визначено як змістовні елементи ч.2 ст.5 та 

ч.3 ст. 6 ЄКПЛ проте, його зміст розкривається в прецедентній практиці Єв-

ропейського суду з прав людини (далі-ЄСПЛ), положеннях Міжнародного 

пакту про громадянські і політичні права (далі- МПГПП) (ч. 2 ст. 9, п. «а» ч. 

3 ст. 14) [2] та інших міжнародних документах.  

Разом з тим, слід зазначити, що основним документом, який на сьогодні 

регламентує вищезазначене право є Директива Європейського парламенту та 

Ради Європейского Союзу (далі-ЄС) «Про право на інформування в криміна-

льному процесі» (далі - Директива) [3]. Зазначений документ був прийнятий 

з метою поступового зближення кримінального процесуального законодавст-

ва держав-членів ЄС та встановлення мінімальних правил захисту права на 

інформування для осіб, щодо яких здійснюється кримінальне переслідування 

[4]
5
.  

В національному законодавстві право на інформування також не регла-

                                                      
5
Аналіз  вищезазначених документів та вивчення досвіду держав-членів  ЄС щодо  

побудови загальної кримінально-правової політики, зокрема, в галузі кримінального 

судочинства, для нас не є обов’язковим, оскільки  Україна не є членом ЄС, але, на нашу 

думку,  є вельми важливим, адже має на меті визначення орієнтирів реформування націо-

нального законодавства в частині реалізації права на справедливий суд.  
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ментовано в окремій статті. Нормативно закріплено лише його змістовні еле-

менти та вимоги щодо здійснення такого інформування, які розміщені в 

окремих нормах Конституції України (ст. 29) [5], Кримінального процесуа-

льного кодексу України (далі - КПК) (ч.2 ст.20, п.п.1, 2 ч.3, ч.8 ст.42; ч.4 ст. 

208, п.2 ч.3 ст.212, ч.2 та ч.3 ст. 276, ст. 345 та ін. [6]), Закону України «Про 

Національну поліцію» (ст. 37) [7] та в цілому дублюють норми міжнародного 

законодавства.  

Аналіз вищезазначених джерел, дозволив зробити висновок, що право на 

інформування в кримінальному процесі включає в себе: 1) право бути поін-

формованим про підстави затримання, а також про характер і причини обви-

нувачення, висунутого проти особи; 2) право особи, щодо якої здійснюється 

кримінальне переслідування, бути поінформованим про свої права; 3) право 

особи на доступ до доказів, на яких грунтується обвинуваченння проти неї. 

Опитування практичних працівників та вивчення слідчої і судової практи-

ки доводить, що під час інформування осіб, щодо яких здійснюється криміна-

льне переслідування щодо наявних у них прав існують певні ускладнення, тому 

вважаємо за доцільним: 1)виокремити вимоги до цього змістовного елементу в 

контексті забезпечення справедливого судочинства та розглянути окремі з них 

більш детально; 2) проаналізувати норми національного законодавства та прак-

тику його реалізації на предмет дотримання вищезазначених вимог. 

Вимоги щодо інформування про права не закріплені окремо в жодному 

нормативно-правовому акті, проте аналіз Директиви, рішень ЄСПЛ та норм 

міжнародного законодавства дозволив зробити висновок, що ними є: розши-

рена сфера застосування; проактивна позиція сторони обвинувачення щодо 

роз’яснення прав; визначений перелік прав, про які інформують особу, щодо 

якої здійснюється кримінальне переслідування; додаткові гарантії для тих 

затриманих осіб; зрозуміла, проста та доступна мова інформування; своєчас-

ність інформування про права.  

В межах своєї доповіді вважаємо за доцільним розглянути більш деталь-

но таку вимогу як обов’язок сторони обвинувачення бути проактивними що-

до роз’яснення прав.  

ЄСПЛ неодноразово вказував на те, що органам держави належить вжи-

вати позитивних заходів для дотримання вимог справедливого судового роз-

гляду згідно зі ст. 6 ЄКПЛ, у тому числі - шляхом активного забезпечення 

того, щоб підозрювані були обізнані щодо своїх прав. Хоча текст ЄКПЛ не 

містить чіткої вимоги, про те щоб судові та правоохоронні  органи інформу-

вали підозрюваних про їхнє право на захист, цей обов’язок був визнаний 

ЄСПЛ таким, що передбачається правом на справедливий судовий розгляд, 

оскільки ЄКПЛ покликана гарантувати права, які не є теоретичними або ілю-

зорними, а права, які є практичними та ефективними (рішення ЄСПЛ: «Airey 

v Ireland», «Panovits v. Cyprus», «Padalov v Bulgaria») [4].  

В національному законодавстві (в ч.3 ст. 29 Конституції України [5]; ч.2 

ст. 20; ч.4 ст.208; п.2ч.3 ст.212 КПК[6]) також нормативно закріплена вимога 
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щодо необхідності органам державної влади бути проактивними та 

роз’яснювати підозрюваним та обвинуваченим, незалежно від наявності за-

питу про це, - права на захист, а затриманим особам – усі наявні у них права.  

Щодо інших прав, то відповідно до ст. 276 КПК, слідчий, прокурор або 

інша уповноважена службова особа у випадках, передбачених ч.1 ст.276 

КПК, зобов’язані невідкладно лише повідомити підозрюваному про його 

права, що передбачені у ст. 42 КПК, і лише на прохання підозрюваного щодо 

їх роз’яснення – зобов’язані їх роз’яснити [6]. Схожим чином регламентовано 

і порядок інформування обвинуваченого з його правами. Так, згідно зі ст. 345 

КПК, головуючий повинен з’ясувати у обвинуваченого чи зрозумілі йому йо-

го права та обов’язки і у разі необхідності – роз’яснити їх [6].  

Результати опитування практичних працівників свідчать про те, що про-

цес інформування осіб, щодо яких здійснюється кримінальне переслідування, 

про їх права, відбувається завжди шляхом вручення підозрюваним та обви-

нуваченим відповідних пам’яток про їх процесуальні права та обов’язки, од-

ночасно з їх повідомленням. Зазвичай, підозрювані та обвинувачені, ознайо-

млюються та підписують такі пам’ятки, без прохання роз’яснити їм права. 

Більше половини опитаних практичних працівників заявили про те, що вони 

не лише вручають відповідні пам’ятки про права, а і пересвідчують в тому чи 

усі права та обов’язки їм зрозумілі, та, за необхідності – їх роз’яснюють, а 

також, відповідно до вимог законодавства, незалежно від наявності прохань 

від зазначених учасників, роз’яснюють підозрюваним та обвинуваченим - 

право на захист а затриманим – усі їх права. 

Проте, автори дослідження «Права людини за зачиненими дверима. Звіт за 

результатами дослідження «Процесуальні гарантії затриманих осіб»» дійшли до 

висновку що інформування про права затриманих осіб в більшості випадків но-

сить формальний характер, а відсутність у затриманих осіб прохань та наполя-

гань щодо роз’яснення своїх прав, пов’язане, в першу чергу, з побоюванням 

правоохоронців. Окрім того, згідно з результатами вищезазначеного дослі-

дження, затриманим особам повідомляється або не весь передбачений законо-

давством перелік прав або ж не надається їх належне роз’яснення [8]
6
.  

Про існування випадків не належного інформування не лише співробіт-

                                                      

6 Вважаємо, що на такі результати дослідження впливає також і не досконала конс-

трукція ч.2 ст. 20 КПК, оскільки на сьогодні серед практичних працівників існує дві поля-

рні позиції щодо її тлумачення. Так, окремі практики (переважно представники сторони 

захисту) вважають що перераховані у ч. 2 ст. 20 КПК учасники кримінального прова-

дження, повинні роз’яснювати усі права, які має підозрюваний та обвинувачений, а не 

лише право на захист, а більшість з опитаних (переважно представники сторони обвину-

вачення та судді) схиляються до думки, що в ч.2 ст. 20 КПК йдеться лише про право на 

захист та його складові елементи, які перераховані в ч.1 ст. 20 КПК, аргументуючи свою 

позицію тим, що обидві частини знаходяться в межах однієї статті, яка регламентує саме 

забезпечення права на захист. Ми також, використовуючи системний та телеологічний 

спосіб тлумачення норм права, підтримуємо саме останню позицію, проте, задля уникнен-

ня неоднозначного її розуміння, вважаємо що ч. 2 ст. 20 КПК потребує конкретизації. 
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никами правоохоронних органів а і суддями свідчить рішення Верховного 

суду від 10.04.2019р. у справі № 444/797/18, де було констатовано порушення 

права засудженого на захист, оскільки суд першої інстанції не в повному об-

сязі виконав вимоги ст. 345 КПК, а саме лише перевірив питання щодо вру-

чення обвинуваченому пам’ятки про його права та обов’язки, однак не 

з’ясував, чи зрозумілі йому його права та обов’язки і в разі необхідності не 

роз’яснив їх [9]. 

Як вихід з ситуації яка склалась та задля належного забезпечення справе-

дливого судочинства через реалізацію права на інформування про права вва-

жаємо за доцільним: 1) внести відповідні зміни до КПК України а саме: задля 

уникнення неоднозначного тлумачення ч.2 ст. 20 КПК, викласти її у такій ре-

дакції: «слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд зобов’язані роз’яснити підоз-

рюваному, обвинуваченому право на захист та забезпечити право на кваліфі-

ковану правову допомогу з боку обраного ним або призначеного захисника», 

оскільки в тій редакції яка існує на сьогодні текстуальний вираз норми є знач-

но ширшим за її зміст; передбачити обов’язок для слідчого, прокурора та упо-

вноважених службових осіб, після інформування підозрюваних про їх права, 

пересвідчитися у розумінні зазначених учасників своїх права і обов’язків та за 

необхідності - роз’яснити їх. Окрім того, вважаємо за доцільним і надалі про-

довжувати впровадження системи Custody Records в місцях несвободи, за до-

помогою якої фіксувати усі дії, що відбуваються з затриманою особою з мо-

менту її фактичного затримання до вирішення питання про обрання щодо неї 

запобіжного заходу, зокрема - і під час роз’яснення службовими особами, від-

повідальними за перебування затриманих, прав затриманій особі. 
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НЕЛЕГАЛЬНА МІГРАЦІЯ ЯК ЗАГРОЗА  

НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ 

 

Розгляд протидії нелегальній міграції в контексті національної безпеки 

держави обумовлений об’єктивними чинниками. Хоча в визначенні поняття 

національної безпеки України, наведеному в п.9 ч.1 ст. 1 Закону України 

«Про національну безпеку України» 2018 року від 21 червня 2018 року 

№ 2469-VIII, на відміну від визначення за Законом України від 19.06.2003 

року № 964-IV, який втратив чинність, не міститься чіткої вказівки, що міг-

раційна політика є об’єктом захисту життєво важливих інтересів людини і 

громадянина, суспільства і держави від реальних та потенційних загроз наці-

ональним інтересам, вона не втратила свого значення і розглядається в більш 

широкому контексті безпечних умов життєдіяльності та добробуту громадян 

України. Сучасний стан міграції характеризують як глобальну проблему, яка 

дестабілізує економіку, соціально-політичну сферу, трудові ресурси, розви-

ток цілих держав, а нелегальну міграцію зараховують до основних викликів і 

загроз стабільності та безпеці не тільки окремо взятих держав, а й цілих регі-

онів світу [1, с. 99].   

Погоджуємося, з точкою зору, висловленою в кримінально-правовій лі-

тературі, що національна безпека як об’єкт кримінально-правової охорони 

забезпечується не тільки нормативними приписами, закріпленими у розділі І 

Особливої частини КК (національна безпека у вузькому розумінні), але й но-

рмами інших розділів КК, що також сприяють забезпеченню національної 

безпеки в інших сферах (національна безпека у широкому розумінні): у сфері 

охорони довкілля, у сфері охорони громадської безпеки, у сфері охорони 

державної таємниці, недоторканності державних кордонів [2, с. 5]. Цілком 

логічним і обґрунтованим є висновок про те, що «особливістю національної 

безпеки України як об’єкта кримінально-правової охорони на відміну від на-

ціональної безпеки України в її різновидах як об’єкта злочину є те, що така 

http://ulaf.org.ua/wp-content/uploads/2017/02/UA_Inside_Police_Custody_in_Ukrainian.pdf
http://ulaf.org.ua/wp-content/uploads/2017/02/UA_Inside_Police_Custody_in_Ukrainian.pdf
http://reyestr.court.gov.ua/Review/80751587
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соціальна цінність (благо) охороняється за допомогою багатьох норм кримі-

нального законодавства, розташованих у розділах Загальної та Особливої ча-

стини Кодексу» [3, с. 60]. Саме цьому цьому контексті нелегальна міграція є 

потенційним ризиком національній безпеці, оскільки загрожує безпечним 

умовам життєдіяльності її громадян і прогресивному демократичному розви-

тку держави шляхом зокрема незаконного переправлення осіб через держав-

ний кордон України та незаконне перетинання державного кордону України.  

Запобігання нелегальній міграції є одним з пріоритетних напрямків ро-

боти Міністерства внутрішніх справ України та Державної міграційної служ-

би України (ст. 18 Закону Про національну безпеку України [4]) та однією з 

пріоритетних сфер реалізації міграційної політики, визначеної в Стратегії 

державної міграційної політики України на період до 2025 року [5]. Особли-

ву занепокоєність викликає той факт, що досить великий відсоток нелегаль-

них мігрантів прибуває в Україну з країн, де активно діють різного роду те-

рористичні організації. Це призводить не лише до погіршення криміногенної 

обстановки, але й до прямих політичних, соціальних ускладнень та завдає 

економічних збитків нашій державі, що актуалізує увагу до різноманітних 

аспектів державної безпеки. Зокрема упродовж 2013–2018 рр. за незаконне 

перетинання державного кордону українськими прикордонниками затримано 

6,8 тис. нелегальних мігрантів, з яких більшість становлять громадяни Афга-

ністану (1287), Молдови (790), В’єтнаму (787), Сирії (438), Грузії (384), Банг-

ладеш (323), Туреччини (271), Індії (242) та Іраку (189) [6, с. 74].  

Так, за даними Генеральної прокуратури України у 2016 році злочини 

було вчинено 17 нелегальними мігрантами , у 2017 році вже 41 особою, у 

2018 – 49 особами. Переважно ними вчинюються злочини проти власності 

(від 40 до 60% в різні роки), також доволі поширеними є підроблення доку-

ментів, печаток, штампів. Збільшується кількість посягань на життя та здо-

ров’я людини (зокрема у 2018 році), незаконного виробництва наркотичних 

засобів, незаконного поводження зі зброєю. Також вчинювалися злочини 

проти безпеки руху та експлуатації транспорту, зокрема незаконне заволо-

діння транспортним засобом. Є приклади скоєння злочинів у сфері охорони 

державної таємниці. Одна особа засуджена за створення терористичної групи 

або терористичної організації. В цю категорію не включені особи без грома-

дянства та біженці. Упродовж 2018 року правоохоронними органами виявле-

но 249 груп нелегальних мігрантів (підрозділами БЗПТЛ – 49), до складу 

яких входило 1278 іноземців (підрозділами БЗПТЛ – 265) [7, с. ]. За період 

січень-вересень 2019 року злочини було вчинено 39 особами, з яких 15 вчи-

нили тяжкі та особливо тяжкі злочини, в 6 осіб – судимість не знята і не по-

гашена. В структурі злочинності і надалі привалюють злочини проти власно-

сті – 21 особа (або 54%, незаконне поводження зі зброєю  - 3 особи, незакон-

ний обіг наркотичних засобів – 2 особи, незаконне переправлення осіб через 

державний кордон України – 2 особи, підроблення документів – 5 осіб [8]. 

Водночас ситуацію зі злочинністю нелегальних мігрантів навряд чи мо-
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жна визнати такою, що суттєво впливає на стан, структуру та динаміку зло-

чинності в Україні загалом, навіть, ураховуючи латентність злочинів, що вчи-

нюються нелегальними мігрантами, яка навряд чи має принципові відмінності 

й вищі показники, ніж латентність злочинів, скоєних іншими особами.  

В ході реалізації міграційної політики в частині запобігання нелегаль-

ній міграції важливим є виявлення та оцінка можливих міграційних ризиків, 

перелік яких розроблено ДМСУ [9], що можуть призвести до негативних на-

слідків у сфері міграції та в інших сферах зокрема: ризику збільшення фактів 

незаконного проникнення іноземців та осіб без громадянства на територію 

України, показниками якого є зокрема: наявність військових конфліктів та 

воєн у світі; статистичні дані про іноземців та осіб без громадянства, затри-

маних за незаконне перетинання, спробу незаконного перетинання державно-

го кордону (в Україну та з України); ризику використання мігрантами лега-

льних каналів в’їзду в Україну з метою подальшого незаконного проникнен-

ня на території держав ЄС; ризику наявності та зростання фактів торгівлі лю-

дьми, показниками якого є кількість виявлених фактів торгівлі людьми, за 

країнами походження та/або кількість осіб, постраждалих від торгівлі людь-

ми за країнами походження; ризику неконтрольованого переміщення в/через 

Україну мігрантів з країн ризикової міграції; ризику неефективного контро-

лю за перетинанням громадянами України, іноземцями та особами без гро-

мадянства державного кордону України (в Україну та з України).  

Запобігання нелегальній міграції має враховувати й вплив на ці проце-

си внутрішніх факторів, що сприяють нелегальній міграції, якими є: пору-

шення порядку працевлаштування; прийняття на навчання; надання житла; 

реєстрація іноземців та осіб без громадянства та оформлення для них доку-

ментів. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ ВИХОВНОГО  

ХАРАКТЕРУ ДО НЕПОВНОЛІТНІХ 

 

Одним із головних завдань кримінального провадження є притягнення 

винної особи до кримінальної відповідальності в міру своєї вини (ст. 2 КПК). 

Тим самим законодавець визначив не каральну, а виховну функцію криміна-

льної відповідальності. Злочини які  вчиняють неповнолітні особи мають деякі 

особливості, які проявляються по перше в неповному або частковому усвідом-

ленні своєї вини, у силу свого віку, по друге в можливому впливі або викорис-

танні неповнолітніх повнолітніми особами для виконання своїх незаконних 

намірів та цілей, та у вихованні цих дітей (неповнолітніх, які не досягли 18 ро-

ків) у жахливих умовах, таких як пияцтво батьків та/або наркоманія, безгро-

шів’я, безконтрольність та байдужість близьких осіб, що як наслідок негатив-

но впливає на неповнолітнього та деформує його свідомість та поведінку. Тож, 

у свою чергу, законодавець беручи до уваги ці умови, законодавчо закріпив 

чіткий порядок проведення досудового розслідування, та особливі(додаткові) 

заходи забезпечення кримінального провадження, а саме заходи  виховного 

характеру сутність та значення яких необхідно дослідити[1, стр.326]. 

На відміну від осіб, які досягли 18 років, проведення досудового розслі-

https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113898&libid=100820&c=edit&_c=fo


Метеріали Міжнародної науково-практичної конференції (ДДУВС, 25.10.2019) 

222  

дування щодо неповнолітніх осіб має особливі відмінності, що полягає у 

спеціальному порядку кримінального провадження та у застосуванні специ-

фічних заходів забезпечення кримінального провадження. 

У главі 38 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК 

України) визначений процесуальний порядок проведення кримінального 

провадження, щодо неповнолітніх осіб. Так законодавством чітко зазначена 

можливість застосування до осіб які досягли віку кримінальної відповідаль-

ності, але не досягли 18 років заходів виховного характеру. Стаття 497 КПК 

України наголошує, що під час досудового розслідування прокурор досліди-

вши  всі данні та обставини які були встановлені досудовим розслідуванням 

по даному кримінальному провадженню та дійде висновку про можливість 

виправлення неповнолітнього, який обвинувачується у вчиненні вперше 

кримінального проступку, злочину невеликої тяжкості або необережного 

злочину середньої тяжкості без застосування щодо нього кримінального по-

карання, він  складає клопотання про застосування до неповнолітнього обви-

нуваченого примусових заходів виховного характеру і надсилає його до суду. 

З диспозиції даної статті, спираючись на ст. 105 КК України можемо зробити 

висновок, що умовами звільнення від покарання із застосуванням примусо-

вих заходів виховного характеру є такі: неповнолітній вчинив злочин невели-

кої або середньої тяжкості; поведінка неповнолітнього після вчинення злочи-

ну була бездоганною; неповнолітній щиро розкаявся; на момент постанов-

лення вироку неповнолітній не потребує застосування покарання. Рішення 

про звільнення від покарання із застосуванням примусових заходів виховно-

го характеру приймається за результатами судового розгляду в обвинуваль-

ному вироку суду [3, ст.105]. 

Примусові заходи виховного характеру можуть бути застосовані як на 

підставі клопотання прокурора (ч. 1 ст. 497 КПК), так і безпосередньо судом 

із власної ініціативи (абз. 5 п. 10 листа ВССУ). Суд може призначити непов-

нолітньому як один, так і кілька зазначених примусових заходів виховного 

характеру (ч. 3 ст. 105 КК) [2, стр.162]. 

До примусових заходів виховного характеру відповідно до ст. 105 КК 

України відносяться: 1) застереження; 2) обмеження дозвілля і встановлення 

особливих вимог до поведінки неповнолітнього; 3) передача неповнолітнього 

під нагляд батьків чи осіб, які їх заміняють, чи під нагляд педагогічного або 

трудового колективу за його згодою, а також окремих громадян на їхнє про-

хання; 4) покладення на неповнолітнього, який досяг п'ятнадцятирічного віку 

і має майно, кошти або заробіток, обов'язку відшкодування заподіяних май-

нових збитків; 5) направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-

виховної установи для дітей і підлітків до його виправлення, але на строк, що 

не перевищує трьох років. Умови перебування в цих установах неповнолітніх 

та порядок їх залишення визначаються законом.   

Тривалість заходів виховного характеру, передбачених у п.п. 2 та 3 ч. 2 

ст. 105 ККУ, встановлюється судом, який їх призначає, а також суд може та-
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кож визнати за необхідне призначити неповнолітньому вихователя в поряд-

ку, передбаченому законом [3, ст.105]. 

Проаналізувавши судову практику можемо зробити висновок, що у бі-

льшості випадків до неповнолітнього застосовують примусовий захід вихов-

ного характеру у вигляді передачі під нагляд батькам чи особам, що їх замі-

няють, але за наявності згоди даних осіб про взяття обов'язку нагляду за не-

повнолітньою особою, яку отримують у судовому порядку. До осіб які замі-

няють батьків відносяться – усиновлювачі, опікуни та піклувальники. При 

вирішенні питання про передачу під нагляд неповнолітнього суд встановлює 

відсутність такого факту, як позбавлення батьківських прав та встановлює 

відсутність у таких осіб девіантної, паразитичної поведінки, що буде мати не 

позитивний, а навпаки негативний вплив на неповнолітню особу, яка повин-

на виправитися [2, стр.165-166]. 

Особи у віці від 11 до 15 років можуть бути направлені до загальноосві-

тньої школи соціальної реабілітації або професійного училища соціальної 

реабілітації (у випадку неповнолітніх віком від 14 років). Данні особи пере-

бувають у навчальних закладах той термін, який буде установлений судом, 

але не більше трьох років. Відповідно до постанови Пленуму ВСУ від 

15.05.2006 № 2 «Про практику розгляду судами справ про застосування при-

мусових заходів виховного характеру» до спеціальних навчально-виховних 

установ у якості примусового заходу виховного характеру направляють тих 

неповнолітніх, які вийшли з-під контролю батьків чи осіб, які їх заміняють, 

не піддаються виховному впливу та не можуть бути виправлені шляхом за-

стосування інших примусових заходів виховного характеру. [4] 

Накладення обов'язку на відшкодування майнових збитків застосовуєть-

ся лише до тих неповнолітніх, яким виповнилося 15 років, які мають майно 

чи кошти, що відносяться до його власності або якщо дана особа має власний 

заробіток, наприклад стипендія, заробітна плата, відповідно до п.8 постанови 

Пленума ВСУ «Про практику розгляду судами справ про застосування при-

мусових заходів виховного характеру» [4]. 

Отже, розглянувши додаткові (спеціальні) заходи які застосовуються до 

неповнолітніх осіб, а саме заходи виховного характеру, можемо впевнено за-

значити, що законодавець законодавчо закріпив їх з метою не так як пока-

рання, а більше, як вплив на таку особу для подальшого виправлення її пове-

дінки та свідомості, Що проявляється у прийнятті рішення з урахуванням то-

го, як саме дане рішення, у вигляді одного або декількох видів заходів вихов-

ного характеру вплине на дану особу, та спираючись на  принцип «найкра-

щих інтересів дитини», закріплений у ст. 3 Конвенції про права дитини, що 

основоположним міжнародно-правовим стандартом для усіх відносин дитини 

з державними органами. 
_____________________ 
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ПУБЛІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЇЇ РОЛЬ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ПРА-

ВА НА СВОБОДУ МИРНИХ ЗІБРАНЬ 

 

Публічна безпека та її забезпечення є одним із визначальних завдань 

держави та її органів, спрямованим на організацію функціонування соціаль-

них зв’язків та відносин учасників соціуму, забезпечення розвитку демокра-

тичних відносин, утвердження принципів верховенства права та побудови 

громадянського суспільства. 

Легального визначення правове явище та поняття не мають, що з одного 

боку дозволяє творчо підійти до формулювання змісту, цілей та завдань пуб-

лічної безпеки, а з іншого – існування вакууму у правовому врегулюванні 

самого розуміння, а у подальшому і реалізації заходів забезпечення публічної 

безпеки призводить подекуди до необґрунтованого та безпідставного існу-

вання розсуду суб’єктів публічної адміністрації, завданням яких є забезпе-

чення публічної безпеки, до розкриття та реалізації заходів, необхідних та 

достатніх для забезпечення публічної безпеки. 

Законодавство визначає забезпечення публічної безпеки як завдання На-

ціональної поліції України, підтвердженням чого є п. 1 ч. 1 ст. 2 Закону Укра-

їни «Про Національну поліцію» [1]. Впродовж сказаного п. 10 ч. 1 ст. 23 За-

кону України «Про Національну поліцію» підкреслює той факт, що визнача-

льним для публічної безпеки є місце, а саме вулиці, парки, сквери, стадіони, 

вокзали, аеропорти, морські та річкові порти, інші публічні місця. Мудрість 

національного законодавства полягає не лише у підборі і імплементації но-

https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-06
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021
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вих понять, а у тому, що норми не законодавства, коли не протирічать одна 

одній, то використовують різні терміни, що не мають легального визначення. 

Одним, із таких є публічне місце. Хоча у існуюче законодавство послугову-

ється поняттям громадське місце – частина (частини) будь-якої будівлі, спо-

руди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, 

або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди, а 

також підземні переходи, стадіони [2]. 

Очевидним є те, що виконання завдань поліцією щодо охорони публіч-

ного порядку є ті превентивні заходи та заходи примусу, визначені у Законі 

України «Про Національну поліцію», а також заходи, передбачені КУпАП та 

КК України, а також визначені іншими законами. 

Перше враження, яке можна сформувати, на підставі «сухого» аналізу 

змісту норм законодавства, достатньо врегульовані повноваження, спрямова-

ні на виконання функцій держави із забезпечення публічної безпеки. За пер-

шим враженням слідує результат моніторингу правового регулювання реаль-

них суспільних відносин щодо підтримки публічної безпеки в умовах, які 

здатні змінювати одноманітні та однорідні суспільні відносини у визначених 

громадських місцях (саме громадські місця перебувають під правовою охо-

роною норм кримінального та адміністративно-деліктного законодавства 

України). Одним із таких умов, що відбуваються у громадських місцях є ма-

сові заходи. Про забезпечення правопорядку під час масових заходів сказано 

не мало. Разом з цим слід пам’ятати, що масові заходи є не просто присутніс-

тю певної кількості людей та доволі обмеженому просторі у один і той же 

час. Масові заходи є результатом здійснення людьми їх права на свободу ми-

рних зібрань.  

Конституційні норми прямої дії жодним чином не визначають взаємовп-

лив між публічною безпекою (так само і громадською безпекою) та здійснен-

ням чи умовами здійснення права на свободу мирних зібрань. Хоча, впевнені 

у тому, що громадський порядок, як невід’ємна частина громадської безпеки 

лише за необхідності існування загрози відповідній меті, може слугувати 

правовою підставою для застосування судом відповідних обмежень здійс-

нення права на свободу мирних зібрань. Річ у тім, що законодавством жод-

ним чином не врегульовано питання забезпечення публічної безпеки під час 

здійснення права на свободу мирних зібрань, оскільки здійснення даного 

права не можна ототожнювати з масовим заходом. Безперечно, що здійснен-

ня права на свободу мирних зібрань розпочинається значно раніше масового 

заходу. І на порядок денний перш за все виходять повноваження органів На-

ціональної поліції щодо формулювання висновку про можливість проведення 

відповідного масового заходу у конкретно визначений час та у обраному міс-

ці та відсутності відповідних загроз інтересам громадського порядку. Випра-

вданою є теза про те, що чинне законодавство не містить чітко окресленого 

переліку організаційно-практичних заходів органів Національної поліції, 

спрямованих на вивчення приміщень та територій для забезпечення громад-
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ської (публічної) безпеки суб’єктів здійснення права на свободу мирних зіб-

рань. Не врегульованим є питання надходження (обов’язковості) інформу-

вання територіальних органів Національної поліції про намір суб’єкта здійс-

нити право на свободу мирних зібрань органами виконавчої влади або місце-

вого самоврядування. Не менш важливим є й питання обмеження права здій-

снення права на свободу мирних зібрань окремими категоріями громадян, 

зокрема поліцейськими, та вплив таких заходів за участі відповідних 

суб’єктів на стан громадського (публічного) порядку. 

Переконані, що розв’язання ряду проблем, обумовлених необхідністю 

законодавчого регулювання повноважень органів Національної поліції та ін-

ших суб’єктів публічної адміністрації щодо забезпечення здійснення права на 

свободу мирних зібрань можливий виключно у наслідок прийняття Закону 

України «Про здійснення права на мирні зібрання», який міститиме норми, 

котрі прямо визначатимуть повноваження суб’єктів публічної адміністрації, 

тим самим доповнюючи та конкретизуючи повноваження відповідних 

суб’єктів, про які йдеться у спеціальних законах. Адже, визначальним із за-

безпечення публічної безпеки під час здійснення права на свободу мирних 

зібрань для органів Національної поліції та інших суб’єктів владних повно-

важень є виконання їх повноважень із застосуванням адміністративного роз-

суду вказаних суб’єктів виключно у рамках, окреслених у ч. 2 ст. 19 Консти-

туції України [3], згідно яких органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в ме-

жах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 

України. 

Переконані у тому, що публічна безпека під час здійснення права на 

свободу мирних зібрань має два ключові аспекти. Про перший, пов'язаний із 

забезпеченням публічної безпеки, як однієї з функцій держави та її органів, 

ми говорили. Другий аспект публічної безпеки, на наш погляд, має 

пов’язуватися із виконанням суб’єктами здійснення права на свободу мирних 

зібрань їх обов’язків, які визначені у нормах позитивного права. Поряд з цим 

слід розуміти, що далеко не єдиним обов’язком суб’єкта здійснення права на 

свободу мирних зібрань, є сповіщення про намір організації масового заходу 

у відповідній, передбаченій Конституцією України, формі. Правовідносини зі 

здійснення права на свободу мирних зібрань є складними, з огляду не лише 

на кількість суб’єктів правовідносин, а й наявність у останніх взаємних прав 

та обов’язків. То ж у контексті сказаного слід нагадати, що дотримання ви-

мог публічної безпеки є тим обов’язком суб’єкта здійснення права на свобо-

ду мирних зібрань, який має визначати межі свободи та відсутності будь-

яких законних заходів, які можуть вжити суб’єкти публічної адміністрації з 

метою обмеження реалізації права на свободу мирних зібрань. 

Підсумовуючи дослідження, відмітимо, що публічна безпека під час 

здійснення права на свободу мирних зібрань має декілька визначальних аспе-

ктів: 1) публічна безпека, як елемент повноважень суб’єктів публічної адмі-
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ністрації, спрямованих; 2) публічна безпека, як обов’язок суб’єкта здійснення 

права на свободу мирних зібрань. Лише у єдності двох цих складових публі-

чна безпека створює умови для свободи здійснення права на мирні зібрання, 

гарантуючи не лише суб’єктові здійснення права на свободу мирних зібрань 

реалізацію його приватного інтересу, а й, створивши умови здійснення прав, 

свобод та інтересів решти осіб – суб’єктів правовідносин здійснювати їх пра-

ва, свободи та інтереси, виконувати обов’язки та дотримуватися обмежень, 

встановлених у нормах, якими визначається юридична відповідальність. 

Таким чином, публічна безпека, на наш погляд, виступає соціальними 

умовами для здійснення права на свободу мирних зібрань, поєднуючи у собі 

свободу поведінки суб’єкта здійснення даного права, та імперативно визна-

чену поведінку, адміністративний розсуд суб’єктів публічної адміністрації, 

спрямовані на забезпечення гарантій свободи мирних зібрань та справедливої 

та рівної міри свободи здійснення як права на мирні зібрання, так і інших 

прав, свобод та інтересів усіх суб’єктів правовідносин. 
__________________________ 

1. Закон України «Про Національну поліцію»: набирає чинності з 7 листопада 2015 

року. – Х.: Право, 2015. 84 с. 

2. Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх 

шкідливого впливу на здоров'я населення: Закон України від 22 вересня 2005 року. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15 (дата звернення: 15.10.2019). 

3. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 

1996 року. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр. (дата звернення: 15.10.2019). 
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ТА ГРОМАДИ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД 
 

Перехід до соціально-сервісного змісту діяльності та підготовки правоо-

хоронців вимагає застосування новітніх методів адміністративної діяльності 

поліції. З метою належної підготовки поліцейських до забезпечення публіч-

ної безпеки та порядку під час проведення масових заходів та з урахуванням 

провідного міжнародного досвіду, потребує застосування партнерська взає-

модія поліції та населення, що має всесвітню тенденцію впровадження 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
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Сommunity Policing. 

Основним завданням відповідної моделі поліцейської діяльності є: 

- запобігання та обмеження злочинності; 

- викорінення негативних соціальних явищ (вулична проституція, 

уживання алкоголю у публічних місцях, агресивне жебрацтво, графіті, засмі-

чення вулиць); 

- підвищення рівня почуття безпеки та якості життя мешканців; 

- ініціювання активності місцевих мешканців і створення коаліції для 

підтримання публічної безпеки та порядку; 

- покращення ставлення населення до поліції; 

- підвищення комфорту життя у громадах (як кінцевий результат) [1, с. 18]. 

Пріоритетним напрямом діяльності органів державної влади, органів міс-

цевого самоврядування, правоохоронних органів є захист конституційних прав 

і свобод громадян, забезпечення публічної безпеки та порядку, протидія зло-

чинним та терористичним проявам, що полягає у визначенні та реалізації ком-

плексних заходів, спрямованих на усунення причин і умов, що сприяють пра-

вопорушенням, координації спільних зусиль діяльності у цьому напрямі, ши-

рокого залучення до цієї роботи представників громадянського суспільства. 

На практиці виділяють шість основних моделей впровадження принципу 

партнерської взаємодії: поліцейське обслуговування, засноване на територіа-

льному принципі, товариство багатьох агенцій, попередження злочинів сила-

ми громади, стратегії поліцейсько-громадянського контакту, територіальні 

піші патрулі, залучення громади до консультування з нею [2]. 

Наразі в Україні вже представлений досвід ефективної взаємодії громади, 

поліції, місцевого самоврядування у форматах створення: 1) «HUB» - фізич-

ний майданчик, де проводяться різні безпекові ініціативи, в комфортних для 

громади умовах здійснюється прийом дільничного поліції; 2) «кави з поліцей-

ським» шляхом ініціювання та проведення різноманітних міжвідомчих ініціа-

тив, заходів, зустрічей; 3) «soft security» через адвокаційний інструмент у сфе-

рі формування соціальних навичок із вирішення конфліктів за підтримки Ін-

ституту миру та порозуміння; 4) «шкільна медіація» з метою попередження 

булінгу в школах та відсутності напрацьованих механізмів попередження по-

дібної поведінки і серед дітей, і з боку вчителів або батьків, що потребує опе-

ративного втручання та напрацювання системних підходів із вирішення даної 

проблеми; 5) «Конвіктус Україна» через розширення програм: протидії 

ВІЛ/СНІДу і туберкульозу за підтримки Глобального фонду та загальнодержа-

вної програми протидії насильству щодо жінок; 6) профілактики наркозалеж-

ності серед молоді і підлітків та робота з контингентом, які вже мають про-

блеми з наркотиками або вживають алкоголь; 7) «безпечне ком‘юніті», «елек-

тронний кабінет дільничного», он-лайн ресурси співпраці поліції та громади 

через «питання - роз‘яснення» неоперативних звернень: в механізмі отримання 

алгоритму дій та інформації для певної нестандартної ситуації. 

Відповідно, робота з поліції та громади в даній сфері є ключовою та 
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об‘єктивно необхідною, зважаючи на неоднозначне ставлення оточуючих до 

даної ініціативи та супротив, який існує у цьому напрямі. 

Такі проекти мають і освітній характер (інформування громадян про по-

тенційні загрози їх безпеці, підвищення загального рівня правової культури 

населення), і передбачати часткову участь органів місцевого самоврядування 

та громадськості в охороні правопорядку. 

Використання досвіду реалізації програм у сфері профілактики правопо-

рушень (із застосування практики партнерської взаємодії) є доцільним для 

виконання положень статті 89 Закону України «Про Національну поліцію», 

відповідно до якої поліція взаємодіє із громадськістю шляхом підготовки та 

виконання спільних проектів, програм та заходів для задоволення потреб на-

селення та покращення ефективності виконання поліцією покладених на неї 

завдань [3]. Співпраця між поліцією та громадськістю спрямована на вияв-

лення та усунення проблем, пов’язаних із здійсненням поліцейської діяльно-

сті, і, сприяння застосування сучасних методів для підвищення результатив-

ності та ефективності здійснення такої діяльності. 
______________________ 
1. Funk A. Community Policing in den USA. Bürgerrechte&Polizei. Heft 64. Berlin, 1999. 

Nr. 3. рр. 16–27. 

2. Пοліцейϲька діяльніϲть, οрієнтοвана на грοмаду, в Єврοпі: кοнцепція, теοрія та практика: пοсібник № 

2. URL: http://pravo.org.ua/img/booNs/files/14586534582015_community_oriented_policing_in_europe.pdf. 

3. Прο Ηаціοнальну пοліцію: Закοн Украïни від 02.07.2015 р. №580-VIII. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580-19/page. 

 

 

 

Солдатенко О.А., 

доцент кафедри кримінального процесу  

факультету підготовки фахівців 

 для органів досудового розслідування ДДУВС,  

кандидат юридичних наук, доцент 

Настич Т.М., 

курсант IV курсу факультету підготовки фахівців  

для органів досудового розслідування ДДУВС 

 

ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ НА СТАДІЇ 

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 
 

Відповідно до статті 214 Кримінального процесуального кодексу (далі 

по тексту КПК) України початком досудового розслідування є прийняття 

слідчим, прокурором невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання зая-

ви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самос-

тійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити 

про вчинення кримінального правопорушення, рішення про внесення відпо-
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відних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, 

який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником орга-

ну досудового розслідування. 

Закриття кримінального провадження є однією із форм закінчення досу-

дового розслідування і тому має детальніше вивчатися в науковому підтексті 

та набувати відповідних наукових своєчасних змін до кримінального проце-

суального законодавства. 

Кримінальним процесуальним кодексом передбачена можливість за-

криття кримінального провадження як на стадії досудового розслідування, 

так і під час судового провадження.  

Значення закриття кримінального провадження полягає в тому, що: на-

самперед, припиняються кримінально-правові та кримінальні процесуальні 

відносини; закриття провадження вказує на те, що стадією досудового розслі-

дування виконано всі свої завдання; рішення про закриття кримінального про-

вадження може бути підставою для відшкодування громадянинові шкоди, за-

вданої незаконними діями органів досудового розслідування, прокуратури і 

суду; закриття кримінального провадження припиняє дію повноважень компе-

тентних державних органів, а саме слідчого та прокурора; після закриття кри-

мінального провадження слідчого, прокурора обов'язок вжити заходів до усу-

нення наслідків застосування заходів забезпечення кримінального проваджен-

ня і реалізувати прийняте рішення; з моменту прийняття рішення про закриття 

кримінального провадження учасники досудового розслідування отримують 

право на його оскарження. 

Однією з проблем у Кримінальному процесуальному Кодексі є те, що не 

в повній мірі вказані випадки, коли слідчий може за власною ініціативою, 

самостійно закрити кримінальне провадження на стадії досудового розсліду-

вання, що може призвести до неправильної роботи слідчих підрозділів, а са-

ме, у ч. 4 ст. 284 КПК вказано, що слідчий приймає рішення про закриття 

кримінального провадження з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4, 9, 9-1 

ч.1 ст.284 КПК, якщо в даному кримінальному провадженні жодній особі не 

повідомлялося про підозру, але не вказано про ч.1 ст. 284 КПК, що слідчий, 

прокурор зобов’язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли 

строк досудового розслідування, визначений ст.219 КПК України, закінчився 

та жодній особі не було повідомлено про підозру. Тобто КПК України є не-

досконалим. 
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СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО  

РОЗСЛІДУВАННЯ 
 

Держава визнає людину, її права, свободи та законні інтереси найбіль-

шою соціальною цінністю та спрямовує свою діяльність на забезпечення та 

захист цих цінностей[1]. До таких прав належать право на життя, право на 

свободу та особисту недоторканість, право на приватне та сімейне життя, 

свободу кореспонденції, а також багато інших прав, визначених як і Консти-

туцією України, так і міжнародними нормативно-правовими актами, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Своє відображення ці 

права знаходять також і в кримінальному процесуальному законодавстві, зо-

крема в главі 2 Кримінального процесуального кодексу України (Далі – КПК 

України), який закріплює засади кримінального провадження. 

У випадку коли особа вчиняє злочин, то логічно та справедливо те, що 

вона має понести відповідальність за це. Діяльність щодо обвинувачення 

особи покладається на правоохоронні органи, які мають повністю визначити 

всі обставини кримінального, виявити та дослідити наявні докази. З метою 

збільшення ефективності розслідування злочинів, а також попередження по-

рушень прав та свобод особи органами досудового розслідування держава 

вводить особливу форму контролю за діяльністю цих органів. Зокрема, вве-

дено посаду слідчого судді, визначення якого наведено в КПК України. Так, 

cлідчий суддя – суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить 

здійснення в порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриман-

ням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, та у випад-

ку, передбаченому ст. 247 КПК, голова чи за його визначенням інший суддя 

Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, апеляційного суду області, 

міст Києва та Севастополя. Слідчий суддя (слідчі судді) у суді першої інста-

нції обирається зборами суддів зі складу суддів цього суду [2]. Також в п.3.2. 

Рішення Конституційного Суду України № 16-рп/2009 в справі № 1-

17/200930 зазначено, що до повноважень судів загальної юрисдикції відно-

ситься судовий контроль за забезпеченням дотримання законності в діяльно-

сті правоохоронних органів в період досудового слідства. Метою судового 

контролю є своєчасне  забезпечення захисту та охорони прав та свобод лю-

дини та громадянина. 
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Разом з тим, стаття 206 КПК України визначає загальні обов’язки слід-

чого судді щодо захисту прав людини, відповідно до якої слідчий суддя може 

за власною ініціативою здійснити контроль щодо фактів порушення прав 

людини. 

Водночас, Л. Д. Удалова і В. Я. Корсун у своїй праці зазначають, що па-

ралельно зі суддівським контролем за діяльністю правоохоронних органів, 

існує ще прокурорський нагляд за діяльністю слідчого. Також вони відмітили 

те, що це два різні поняття, які доповнюють один одного, так під контролем 

слід розуміти перевірку відповідності наявним правилам, вимогам, а під на-

глядом розуміється постійна діяльність прокурора щодо пильнування за дія-

льністю слідчого, забезпечення порядку [3, с. 65-66]. 

Кримінальним процесуальним законодавством судовому контролю на-

дається дуже значна роль у процесі, зокрема це виражається і в тому, що слі-

дчий залежить від позиції суду в питаннях обрання запобіжних засобів, про-

ведення ряду слідчих (розшукових) дій, адже наприклад обшук проводиться 

на підставі ухвали слідчого судді, а в окремих випадках без неї, але після 

проведення обшуку слідчий має звернутися з клопотанням про проведення 

обшуку до слідчого судді. 

Доцільним є помітити, що науковці Назаров В. В. та Тракало Р. І. умов-

но виділяють три форми судового контролю. Перший з них це судовий конт-

роль за клопотанням сторони обвинувачення, який включає в себе зокрема 

контроль при обранні запобіжного заходу до особи. Другим виступає судо-

вий контроль за клопотанням сторони захисту (контроль при розгляді справ 

на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування). Третьою 

формою дослідник визначає судовий контроль за власною ініціативою слід-

чого судді[4, c. 94]. 

Так, аналізуючи все вищевикладене можна зробити висновок, що судо-

вий контроль під час досудового розслідування – це дуже важливий елемент 

правосуддя, адже відповідно до ст. 5 Закону України «Про судоустрій на ста-

тус суддів» здійснення правосуддя здійснюється виключно судами [5]. Також 

треба зазначити те, що судовий контроль необхідний в сучасному демокра-

тичному суспільстві, оскільки він впливає на якість захисту прав і свобод 

кожної людини, навіть злочинця. Але разом з позитивними аспектами судо-

вого контролю виникають і деякі негативні. Зокрема до таких можна віднести 

те, що наявність судового контролю дає можливість слідчому судді зловжи-

вати своїми повноваженнями, що може впливати на об’єктивність розсліду-

вання. Також, ч. 5 ст. 40 КПК зазначає, що слідчий є самостійним у своїй 

процесуальній діяльності, але фактично через наявність прокурорського на-

гляду і судового контролю слідчий стає процесуально залежним. 
____________________ 
1. Конституція України / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80; 
2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Кодекс України, Закон, Кодекс від 

13.04.2012 № 4651-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13; 
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4. Назаров В. В., Тракало Р. І., Судовий контроль у кримінальному провадженні: те-
оретичні та практичні аспекти / В. В. Назаров, Р. І. Тракало // Європейські перспективи. - 
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Невід’ємною частиною реформування системи національного публічно-

го права є створення більш ефективних механізмів, спрямованих на адмініст-

ративно-правове забезпечення публічної безпеки та порядку. Дослідження 

цієї проблеми набуває особливого значення й актуальності в умовах рефор-

мування правоохоронної системи України та приведення її у відповідність до 

міжнародних стандартів. 

Що стосується офіційного закріплення терміна «публічний порядок», то 

вимушені констатувати, що сьогодні в чинному законодавстві його тлумачен-

ня відсутнє. Згадка про нього міститься лише в Законі України «Про Націона-

льну поліцію», п. 1 ч. 1 ст. 2 якого серед основних завдань поліції називає на-

дання поліцейських послуг у сфері забезпечення публічної безпеки та порядку. 

Публічний порядок забезпечується завдяки відкритій і прозорій діяльності по-

ліцейських та органів виконавчої влади в особі Міністра внутрішніх справ що-

до виконання ним своїх повноважень як керівника, направлених на формуван-

ня державної політики у сфері забезпечення публічної безпеки України.  

Основним суб’єктом охорони публічного порядку є Національна поліція 

України. Саме на неї покладається завдання стосовно реалізації державної 

політики у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства й 

держави від протиправних посягань, організації й координації діяльності 

правоохоронних органів щодо боротьби зі злочинністю та охорони публічно-
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го порядку. 

Особливу увагу необхідно приділити аналізу завдань, які мають входити 

до компетенції суб’єктів охорони публічного порядку. Так, аналіз наукової 

літератури та чинного законодавства дав нам можливість виокремити такі 

загальні завдання: 

– по-перше, розробка й реалізація нормативно-правових актів у сфері за-

безпечення публічного порядку та безпеки; 

– по-друге, створення умов для сталого й ефективного нормативно-

правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, інформаційного 

та іншого забезпечення публічного порядку й безпеки; 

– по-третє, здійснення контрольно-наглядової діяльності в зазначеній сфері. 

Завдання й функції Національної поліції як складової частини правоохо-

ронної системи України регулюється Законом України «Про Національну 

поліцію», на прийняття якого вплинула низка політичних, економічних і со-

ціальних чинників, а саме: європейський вибір розвитку України, подальша 

демократизація суспільного життя, зростання пріоритету загальнолюдських 

цінностей, утвердження верховенства права тощо. Саме вони поставили на 

порядок денний необхідність визначити нові завдання щодо реалізації дер-

жавної політики у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільст-

ва й держави від злочинних та інших протиправних посягань, усебічного 

укріплення публічного порядку й законності [2]. 

Отже, підсумовуючи викладене вище, ми можемо зробити такий промі-

жний висновок: під публічним порядком у загальному вигляді необхідно ро-

зуміти врегульовану правовими й іншими соціальними нормами певну час-

тину суспільних відносин, які становлять режим життєдіяльності у відповід-

них сферах, забезпечують недоторканність життя, здоров’я та гідності грома-

дян, власності й умов, що склалися для нормальної діяльності установ, підп-

риємств, організацій, посадових осіб і громадян.  

Основним завданням суб’єктів адміністративно-правового забезпечення 

публічного порядку є забезпечення внутрішнього правопорядку в державі, що 

передбачає виконання таких функцій: запобігання злочинам та іншим право-

порушенням, виявлення, припинення злочинів та інших правопорушень, уста-

новлення й затримання осіб, які їх учинили; визначення тактики і стратегії за-

безпечення публічного порядку; профілактика правопорушень; нагляд за до-

триманням громадянами та посадовими особами підприємств, установ і орга-

нізацій, незалежно від форм власності, чинного законодавства й нагляд за осо-

бами з антисоціальною поведінкою, які перебувають на обліку в поліції.  

Ефективна реалізація зазначених завдань залежить від належного нор-

мативного врегулювання відносин публічного порядку певною сукупністю 

правових і соціальних норм (мова йде передусім про норми адміністративно-

го та кримінального права); належної забезпеченості діяльності правоохо-

ронних органів (Національної поліції, Служби безпеки України, прокуратури, 

суду тощо), а також громадських організацій у сфері охорони публічного по-
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рядку; встановлення дієвих заходів дисциплінарної, адміністративної, кримі-

нальної й інших видів юридичної, а також моральної відповідальності за по-

рушення публічного порядку. 
_______________________ 

1. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/580-19.  

2. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996. 

Змінена та доповнена [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80/page. 
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Одна з головних функцій держави є забезпечення публічного порядку і 

безпеки. Ця функція входить в коло суспільних відносин між владою та гро-

мадянином. Тобто, народ (громадяни), що делегував певні природні функції 

влади державі, як наслідок очікує від неї забезпечення власної безпеки, що 

унеможливлює будь-яке порушення їхніх прав.  

Для створення таких комфортних, правильних, відповідних правовим 

постулатам, умов існування суспільства в цілому і кожного громадянина зок-

рема, держава, її інститути, органи та представники повинні здійснювати ряд 

комплексних дій, які традиційно мають назву охорона громадського порядку 

(публічного порядку, правопорядку). Одним із засобів такої охорони є притя-

гнення до відповідальності осіб за порушення норм, які посягають на публіч-

ний порядок та безпеку.  

Приводами для порушення справ за вчинення адміністративних право-

порушень, які посягають на громадський (публічний) порядок можуть бути 

заяви та скарги громадян, рішення відповідних державних органів, їх посадо-

вих осіб тощо. Так, наприклад, якщо аналізувати зміст ст. 173 КУпАП, то 

можна стверджувати, що приводом для порушення провадження у справі про 

здійснення дрібного хуліганства є заява потерпілого, або протокол [1]. 

Слід зазначити, що самого факту вчинення протиправного діяння для 

притягнення винних осіб до відповідальності недостатньо. Необхідно, щоб 

такий адміністративний проступок був виявлений компетентним органом 



Метеріали Міжнародної науково-практичної конференції (ДДУВС, 25.10.2019) 

236  

(уповноваженою на те посадовою особою), тобто суб’єктом права, компетен-

ція якого передбачає звичайно можливість здійснення відповідних контро-

люючих дій і видання актів реагування й актів припинення. Якщо ж факт 

протиправного діяння стане відомий неналежному суб'єкту, він не матиме 

юридичного значення, тобто відповідальність за вчинення проступку проти 

громадського порядку може і не настати (крім випадків, коли відповідне по-

рушення буде виявлено в ході проведення контрольних заходів уповноваже-

ними суб'єктами).  

В юридичній науці виділяють фактичні й юридичні (правові) підстави 

адміністративної відповідальності. Фактичною підставою відповідальності є 

проступок. Юридичні підстави відповідальності пов'язують з поняттям 

«склад проступку», під яким розуміють сукупність встановлених законом 

об'єктивних і суб'єктивних ознак, що характеризують дію чи бездіяльність як 

проступок [2,  с. 124-127]. 

Таким чином, відповідальність має місце за наявності складу адміністра-

тивного правопорушення (проступку) – системи об’єктивних і суб’єктивних 

елементів діяння, сконструйованих за чотирма підсистемами, ознаки яких 

визначені в диспозиціях норм законодавства, що передбачають відповідаль-

ність, тобто структурно склад проступку включає в себе, по-перше, чотири 

підсистеми (об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона); по-

друге, елементи, які входять до складу підсистеми (вина, мотив, мета є скла-

довими об'єктивної сторони правопорушення), та ознаки елемента складу 

проступку (наприклад, прямий умисел) [3, с. 51]. 

Визначаючи наявність складу проступку як об'єктивної необхідності засто-

сування стягнень, законодавець, на жаль, не визначає ні в КУпАП, ні в межах 

іншого законодавчого акта поняття та сутності його основних елементів чи їх 

обов'язкових або факультативних ознак. Вважаємо, що це не сприяє створенню 

єдиного підходу до розуміння вказаних категорій, визначення їх юридичного та 

фактичного змісту, практичного застосування під час вирішення питання про 

притягнення особи до адміністративної відповідальності, хоча вказані проблеми 

традиційно порушуються юридичною наукою. 

Слід зазначити, що жоден елемент складу адміністративного проступку 

проти громадського порядку не є сам собою достатньою підставою для при-

тягнення особи до адміністративної відповідальності. Лише одночасна наяв-

ність усіх об'єктивних і суб'єктивних ознак створює склад порушення й є під-

ставою для застосування передбачених законодавством адміністративних са-

нкцій. Разом із тим така взаємна залежність об'єктивних і суб'єктивних ознак 

не вказує на їх несамостійність, а навпаки, лише доведення наявності кожно-

го елемента створює основу відповідальності. Отже, наявність усіх елементів 

складу проступку, їх доведеність, а так само відсутність обставин, які звіль-

няють особу від відповідальності, є тією підставою, що робить відповідаль-

ність правопорушника можливою та такою, що повинна мати місце [4, с. 56]. 

Аналіз змісту КУпАП дозволяє визначити такі умови настання  відпові-
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дальності: вчинення протиправних дій, що становлять об’єктивну сторону 

конкретного проступку проти громадського порядку; вчинення відповідних 

протиправних діянь належним суб'єктом – особою, яка досягла віку  відпові-

дальності, є осудною та не діяла у стані крайньої необхідності чи необхідної 

оборони. Якщо закон за вчинення окремих протиправних діянь визнає можли-

вим притягнення до відповідальності спеціального суб'єкта, то особа, крім за-

гальних ознак, має володіти також спеціальними ознаками суб'єкта правопо-

рушення (посадова особа, військовослужбовець, працівник банку, водій тощо); 

доведеність вини особи, яка вчинила відповідне протиправне діяння; вчинення 

дій, які визнані як такі, що посягають на охоронювані законом блага. 

Кількість проступків проти громадського порядку, що вчиняються суб'єк-

тами права, є надзвичайно великою. Тому необхідність удосконалення законо-

давчого закріплення поняття та структурних елементів складу проступків, їх 

обов'язкових і факультативних ознак не викликав сумнівів, адже за кожною  

справою криється конкретна особа. І лише встановлення всіх елементів складу 

проступку проти громадського порядку, доведеність вини правопорушника 

дозволяють назвати особу винною у вчиненні протиправного діяння та засто-

сувати передбачені законом санкції чи заходи впливу. Стягнення накладають-

ся компетентними органами і посадовими особами шляхом видання спеціаль-

них індивідуальних актів управління, що мають примусовий характер. Приму-

совий вплив повинен бути справедливим, відповідати характеру проступку й 

особи правопорушника. Його тяжкість залежить від тяжкості проступку. 

Серед найбільш дієвих адміністративних стягнень за вчинення правопо-

рушення, що посягають на громадський порядок можна назвати: штраф та 

адміністративний арешт. У юрисдикційній практиці штраф – домінуючий вид 

стягнення. Насамперед це пояснюється тим, що він передбачений як єдиний 

або альтернативний захід за більшість проступків проти громадського поряд-

ку. Штраф у сфері адміністративних проступків, що посягають на громадсь-

кий порядок, передбачається за вчинення правопорушень передбачених низ-

кою статтей 173-184 КУпАП.  

В свою чергу, за чинним законодавством адміністративний арешт передба-

чається за вчинення таких проступків, як дрібне хуліганство (ст. 173); розпи-

вання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом міс-

цях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді (ч. 3 ст. 178) [1]. 

Що стосується процесуального критерію відмежування адміністративного 

проступку, що посягає на громадський порядок від кримінальних правопору-

шень є те що, він пов`язаний лише з процесуальним порядком розгляду справ. 

Перші розглядаються за правилами адміністративного провадження, а інші – за 

правилами кримінального судочинства (досудового розслідування). Також слід 

врахувати й те, що кримінальні проступки мають судову юрисдикцію та явля-

ються предметом регулювання кримінального законодавства. 

Більш ефективному розмежуванню адміністративної та кримінальної відпо-

відальності за вчинення проступків, що посягають на громадський порядок мож-
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на вважати розвиток інституту кримінального проступку зокрема передачі час-

тин адміністративних правопорушень, що посягають на громадський порядок до 

кримінальних проступків, тобто криміналізація таких протиправних діянь. 
______________________ 
1. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07 груд. 

1984 р. № 8073-Х. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.    
2. Щербина Є.М. Класифікація складів адміністративних правопорушень правил 

благоустрою територій населених пунктів. Право і суспільство. 2010. № 2. С. 94-100. 
3. Битяк Ю.П., Зуй В.В. Административное право Украины (Общая часть). Учебное 

пособие. X.: ООО Одиссей, 1999. 224 с. 
4. Миколенко А.И. Административний процесс и административная ответствен-

ность в Украине: учеб. пособ. Х.: Одиссей, 2014. 272 с. 
5. Лук’янець Д.М. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми розвитку. 

Монографія. К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. 220 с.  
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Обрання Україною демократичного європейського шляху подальшого 

розвитку зумовлює  потребу втілення реформ у різних сферах. Потребують 

перегляду й усталені наукові погляди на сутність і структуру криміналістич-

ної науки, складовою частиною якої є криміналістична техніка. Водночас цей 

розділ поступово відстає за рівнем розвитку порівняно з іншими складовими: 

криміналістичною тактикою і криміналістичною методикою. Як відомо, у 

теорії вітчизняної криміналістики прийнято виокремлювати традиційні та 

нетрадиційні галузі криміналістичної техніки. При цьому в більшості підруч-

ників з криміналістики викладено матеріали лише щодо перших, до яких від-

носяться: 1) загальні положення криміналістичної техніки; 2) судова фотог-

рафія та відеозапис; 3) трасологія; 4) судова балістика та криміналістична ви-

бухотехніка; 5) техніко-криміналістичне дослідження документів; 6) кримі-

налістичне дослідження письма; 7) ідентифікація людини за ознаками зовні-

шності; 8) кримінальна реєстрація. Ці розділи є загальновизнаними. У свою 

чергу до числа нетрадиційних галузей у науковій літературі віднесено кримі-

налістичну мікрологію, криміналістичну вибухотехніку, криміналістичне 

зброєзнавство, криміналістичне дослідження речовин та матеріалів, криміна-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
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лістичну фоноскопію, судову одорологію, техніко-криміналістичне дослі-

дження електронних носіїв інформації.  

Вищевикладене дає підстави стверджувати, що, з одного боку, очевид-

ною є доцільність подальшого розвитку системи криміналістичної техніки 

шляхом включення до неї нових розділів, які відображають актуальні потре-

би практики протидії злочинності. З іншого боку розвиток цих нових галузей 

гальмується через дефіцит вітчизняних наукових досліджень у даній сфері. 

Однією з причин такого становища видається спірне уявлення про криміналі-

стику як науку, що має виключно правову (юридичну) природу. Майже сім-

десят років панування в нашій країні такої концепції призвели до того, що 

нині для фахівців з природничих і технічних наук досить складно «офіційно» 

здійснювати наукові пошуки у галузі криміналістики, оскільки формально 

вони не мають вищої освіти відповідного профілю. На нашу думку, подаль-

ший розвиток та удосконалення системи та змісту цього розділу науки пере-

дусім вимагає перегляду загальноприйнятих підходів до природи і структури 

криміналістики в цілому з урахуванням світових тенденцій. 

В даному сенсі слід відзначити, що криміналістична техніка в розвине-

них країнах трактується як природничо-технічна дисципліна. Якщо прослід-

кувати історію становлення всієї криміналістики в Україні неважко побачи-

ти, що вона, обравши за радянських часів німецький шлях, фактично 

об’єднала дві сфери – кримінальну техніку (переважно природничо-технічну) 

та кримінальну тактику (переважно юридичну). При цьому в XX столітті в 

СРСР та багатьох країнах соціалістичного табору найбільш активно розвива-

лась юридична частина, що призвело до створення криміналістики лише як 

науки про розслідування, система якої була побудована за зразком Г. Гроса і 

недалеко відійшла від концепції останнього. 

У другій половині минулого століття з криміналістики виокремилась су-

дова експертиза (судова експертологія), яка теж нерідко розглядається як 

юридична дисципліна, що є дуже сумнівним. Хоча, слід підкреслити, що саме 

в межах цієї галузі зараз в Україні розвиваються дослідницькі (лабораторні) 

технології різних видів судових експертиз. У цьому зв’язку цікаво відмітити, 

що згідно відомчої інструкції до числа криміналістичних експертиз, крім до-

сліджень за традиційними розділами криміналістичної техніки, віднесено та-

кі види як: експертиза матеріалів, речовин та виробів та біологічна. Такий 

підхід видається в цілому вірним, але ж і материнська наука, тобто криміна-

лістика, повинна мати у своїй структурі вищенаведені складові. 

У західних країнах моделі криміналістики значно відрізняються між со-

бою, проте, у порівнянні з колишніми радянськими республіками, в них на-

багато більше розвинена саме природничо-технічна частина даної науки.  

Наприклад, на відміну від пострадянських країн, у Німеччині криміналіс-

тична техніка трактується як природничо-технічна частина криміналістичної 

науки, яка розробляє науково-технічні засоби і методи пошуку, виявлення та 

дослідження слідів злочину й інших речових доказів. При цьому до її структури 
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включено основні розділи, що вміщують актуальні досягнення природничих і 

технічних наук до вирішення завдань судочинства. Особливо слід відзначити 

найбільш вагомі для даної сфери положення хімії (дослідження наркотиків, ін-

ших сильнодіючих речовин), біології (дослідження ДНК) та комп’ютерних наук 

(апаратні та програмні дослідження), які в Україні до складу криміналістичної 

техніки частково не входять зовсім, а частково відносяться до розділу криміна-

лістичного дослідження матеріалів, речовин і виробів. 

У США та інших країнах англо-американської системи права, як відомо, 

криміналістика як окрема наука не розвивається. Водночас існують дві самостій-

ні галузі, зокрема, Forensic Science (судова наука природничо-технічної природи) 

та Criminal Investigations (гуманітарна наука про кримінальне розслідування). 

Загальновизнаної структури Forensic Science в США немає. Переважно в 

ній представлено такі розділи, як: загальні питання, обстеження місця події 

та збір речових доказів, дослідження волосся, волокон, текстилю, скла, фар-

би, пилку і спор, дактилоскопія, ДНК-дослідження, ідентифікація ліків і ток-

сикологія, дослідження крові, аналіз почерку та підроблених документів, 

встановлення причини, часу та механізму смерті, дослідження ґрунту, судова 

антропологія, дослідження слідів ніг, взуття, зубів, слідів транспортних засо-

бів, дослідження знарядь та інструментів, балістика, судові інженерні науки, 

хімічні дослідження наркотичних засобів, дослідження комп’ютерної техніки 

та цифрових носіїв тощо. Отже, Forensic Science є сукупністю судових наук, 

тобто за прийнятою в Україні класифікацією до її складу можна віднести 

криміналістичну техніку (частину криміналістики) і судову експертологію. 

У свою чергу Criminal Investigations (кримінальне розслідування) являє 

собою соціально-гуманітарну науку, що містить положення щодо дій поліції 

та прокуратури під час розслідування злочинів і підготовки справи для здійс-

нення обвинувачення в суді. До змісту відповідних посібників американські 

науковці включають окремий розділ, присвячений ролі Forensic Science у ро-

зслідуванні, зокрема, в дослідженні слідів та інших речових доказів. При 

цьому важливе місце віднесено тим розділам, які в Україні входять до складу 

криміналістичної техніки, зокрема дослідженню матеріалів, речовин і виро-

бів, дактилоскопії, балістиці, трасології, судовій фотографії та відеозапису 

тощо. Особливо слід підкреслити, що в сучасній літературі з проблем кримі-

нального розслідування, так само, як і в судовій науці, виокремлено розділи, 

присвячені збиранню та дослідженню ДНК.  

Таким чином, не дивлячись на певні відмінності у структурі судової науки 

в різних джерелах, можна стверджувати, що такі вагомі для практичної діяльно-

сті з виявлення, розкриття та розслідування злочинів напрями як судова генети-

ка та судова хімія (в аспекті дослідження ДНК, дослідження наркотичних засо-

бів, психотропних та інших хімічних речовин), а також дослідження 

комп’ютерної техніки та цифрових носіїв інформації в США, як і в Німеччині, є 

обов’язковими дисциплінами відповідної галузі знань, тобто криміналістики. 

Враховуючи вищевикладене можна дійти до висновку, що подальший 
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розвиток наукових засад, структури та змісту криміналістичної техніки в 

Україні має відбуватись з огляду на досягнення передових країн світу, особ-

ливо Німеччини, оскільки вітчизняна криміналістика виникла і тривалий час 

розвивалась за відповідною моделлю. У структурі криміналістичної техніки 

першочергову увагу необхідно приділяти розвитку нових галузей, особливо, 

криміналістичному дослідженню ДНК, криміналістичному дослідженню на-

ркотичних речовин та криміналістичному дослідженню електронних носіїв 

інформації. Ці напрями у сучасному світі є одними з найбільш затребуваних 

у практиці протидії злочинності. Але в Україні вони до цього часу фактично 

не сформовані як складові криміналістичної техніки і розвиваються лише у 

межах судової експертології, переважно, в дослідницькому (лабораторному) 

аспекті. При цьому відповідні польові засоби і методи взагалі залишаються 

без уваги, а в підручниках та навчальних посібниках з криміналістики такі 

теми не висвітлюються, що створює враження про застарілість всієї вітчиз-

няної криміналістичної науки. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИРІШЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПОЗОВУ  

У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ НА ПІДСТАВІ УГОДИ  

ПРО ПРИМИРЕННЯ МІЖ ПОТЕРПІЛИМ ТА ОБВИНУВАЧЕНИМ 
 

Стаття 3 Конституції України встановлює головним обов'язком держави 

утвердження і забезпечення прав і свобод людини [1]. Із  цього випливає, що 

процесуальна діяльність суду при здійсненні кримінального судочинства має 

бути спрямована на реальне забезпечення прав і законних інтересів учасників 

цього провадження. 

Охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального 

провадження та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслі-

дування і судового розгляду є основними завданнями кримінального прова-

дження, визначеними у статті 2 Кримінального процесуального кодексу 

України  (далі - КПК) [2]. Проте, реалізація зазначених завдань стала можли-
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вою лише із запровадженням сучасних міжнародних стандартів судочинства, 

які до цього не були притаманні кримінальному процесу України, одним з 

яких є кримінальне провадження на підставі угод.  

Натомість, у процесі практичної реалізації цього інституту виявлена  пе-

вна неузгодженість норм КПК, що регулюють питання вирішення судом ци-

вільного позову, зокрема у кримінальному провадженні на підставі угоди про 

примирення.  

Стаття 468 КПК передбачає можливість укладення у кримінальному 

провадженні два види угод: угоду про примирення між потерпілим та підоз-

рюваним чи обвинуваченим та угоду між прокурором та підозрюваним чи 

обвинуваченим про визнання винуватості. Обидва види угод мають спільну 

мету процесуального спрощення розгляду справ та зменшення навантаження 

на систему правосуддя, але принципово відрізняються між собою як 

суб’єктним складом її сторін, так і функціональним призначенням. 

У КПК не міститься окремого визначення поняття «угоди в криміналь-

ному провадженні». В науковій літературі угоду про визнання винуватості 

визначають здебільш  як досягнутий у процесі домовленостей між стороною 

обвинувачення та стороною захисту компроміс на взаємовигідних для обох 

сторін умовах щодо вирішення кримінально-правового конфлікту [3]. Пого-

джуючись з цією думкую можна зазначити, що угода про примирення це та-

кож компроміс, досягнутий за наслідками домовленостями між потерпілим 

та підозрюваним чи обвинуваченим на взаємовигідних умовах з метою вирі-

шення кримінально-правового конфлікту. 

Визначені у ст. 471 КПК вимоги до змісту угоди про примирення, на ві-

дміну від угоди про визнання винуватості,  передбачають зазначення у такій 

угоді, окрім загальних складових елементів, спеціальні умови про розмір 

шкоди, завданої кримінальним правопорушенням та строк її відшкодування. 

Отже, угода про примирення між потерпілим та обвинуваченим, надає 

потерпілому реальну можливість забезпечити право на відшкодування запо-

діяної йому шкоди, шляхом включення до умов угоди положень, що зо-

бов’язують обвинуваченого її відшкодувати у встановленому  розмірі та ви-

значені строки. 

Натомість, укладання угоди про примирення не виключає наявність ци-

вільного позову потерпілого до обвинуваченого у цьому ж кримінальному 

провадженні, оскільки такий позов може бути пред’явлений до укладання 

угоди і передачі її на розгляд суду.  

У такому випадку такий позов втрачає свій правовий сенс, оскільки пра-

вовідносини між потерпілим та обвинуваченим стосовно відшкодування 

шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням, переходять в іншу пло-

щину, а реалізація права потерпілого на відшкодування шкоди забезпечуєть-

ся спеціальними нормами КПК, якими регулюється інститут угод у криміна-

льному провадженні.  

Але, на відміну  від кримінального провадження на підставі угоди про ви-
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знання винуватості, наявність пред’явленого потерпілим  цивільного позову у 

кримінальному провадженні до укладання ним з обвинуваченим угоди про 

примирення, на нашу думку, не утворює підстави для відмови у її затверджен-

ні, оскільки це не буде порушувати прав, свобод чи інтересів інших осіб, зок-

рема потерпілого, у зв’язку з тим, що право потерпілого на відшкодування 

шкоди буде забезпечено відповідними умовами угоди про примирення. 

Свобода вибору поведінки сторін кримінального провадження дає змогу 

повною мірою реалізувати свої процесуальні функції і використати передба-

чені законом способи процесуальної самореалізації [4]. Для забезпечення цієї 

важливої умови кримінального судочинства, при розгляді кримінального 

провадження на підставі угод, рівно як і при загальному розгляді криміналь-

ного провадження, судом мають бути забезпечені принципи змагальності та 

диспозитивності кримінального процесу, закріплені у ст.ст. 21 та 26 КПК. 

Отже, розглядаючи у судовому засіданні угоду між потерпілим та обви-

нуваченим про примирення, суд, на нашу думку, в обов’язковому порядку 

має з’ясувати  чи пред’являв потерпілий цивільний позов до обвинуваченого. 

У разі встановлення що такий позов пред’явлений, суд, має роз’яснити поте-

рпілому його право на відшкодування шкоди, заподіяної злочину в порядку 

виконання угоди про примирення, згідно її умов або на підставі судового рі-

шення, прийнятого за наслідками розгляду цивільного позову, в залежності 

від доведеності його підстав та розміру, а також  з’ясувати яким саме правом 

потерпілий бажає скористатися. 

У разі підтримання потерпілим укладеної ним угоди про примирення, 

суд, при відсутності інших підстав для відмови у затвердженні цієї угоди, має 

затвердити її, ухваливши вирок на підставі угоди про примирення. При цьо-

му, суд не вправі вирішувати по суті цивільний позов, отже у такому випадку 

позовні вимоги підлягають залишенню без розгляду. 

Підтримання потерпілим свого цивільного позову, поданого до обвинува-

ченого, на нашу думку, вказує на те, що примирення між сторонами не досягну-

то, оскільки між ними залишається невирішений спір щодо майнової та/або мо-

ральну шкоди. У такому випадку угода про примирення, укладена між потерпі-

лим та підозрюваним чи обвинуваченим підлягає відмові у її затвердженні на 

підставі п. 4 ч. 7 ст. 474 КПК, оскільки існують обґрунтовані підстави вважати, 

що укладення угоди не було добровільним, або сторони не примирилися. 

Висновки. Процесуальне законодавство, в частині, що унормовує про-

цедури здійснення кримінального провадження на підставі угод, підлягає 

суттєвому вдосконаленню.   

Аналізуючи вищезазначені проблемні питання, можна дійти висновку, 

що розгляд цивільного позову у кримінальному провадженні і прийняття су-

дового рішення по його суті  одночасно з розглядом угоди про примирення 

видається неможливим, оскільки наявність у кримінальному провадженні 

цивільного позову, який підтриманий потерпілим (цивільним позивачем) 

обумовлює наявність спору між потерпілим та обвинуваченим і вказує на ві-
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дсутність примирення між ними.  

Разом з цим, в якості шляхів подолання прогалин у  процесуальному зако-

нодавстві, що регулює процедури здійсненні кримінального провадження на 

підставі угод, зокрема що стосуються процесуальних питань розгляду цивільно-

го позову, доцільно ініціювання внесення змін до ст. 474 КПК, якими передба-

чити обов’язок суду, при розгляді угоди про примирення у кримінальному про-

вадженні, з’ясувати чи пред’явлений потерпілим цивільний позов до обвинува-

ченого та чи підтримує він його,  а також передбачити відповідні процесуальні 

наслідки у разі наявності цивільного позову у кримінальному провадженні. 

Окрім того, вважаємо доцільним ініціювати зміни до ст. 129 КПК, якими 

передбачити імперативну норму, згідно якої суд залишає цивільний позов без 

розгляду у разі затвердження угоди про примирення. 

Вважаємо, що у разі внесення запропонованих змін до кримінального 

процесуального законодавства України, зазначені у цій статті прогалини бу-

дуть усунені, що позитивно відобразиться на судовій практиці з розгляду 

кримінальних проваджень на підставі угод. 
_________________ 

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР   URL:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (дата звернення 17.10.2019). 

2. Кримінальний процесуальний Кодекс України від 13 квітн. 2012 р. № 4651- VIII  

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення 17.10.2019).  

3. Дьомін Ю. Інститут угод у кримінальному провадженні: важливі аспекти правоза-

стосування. Вісник національної академії прокуратури України. 2013 № 4. С. 11-18. 

4. Кримінальне процесуальне право України: навч. посібник / Р. І. Благута, Ю. В. 

Гуцуляк, О. М. Дуфенюк та ін.; за заг. ред. А. Я. Хитри, Р. М. Шехавцова. – Львів: 

ЛьвДУВС, 2017. – 774 с. 
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ДОДЕРЖАННЯ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ ПРИ ПОВОДЖЕННІ  

З ВОГНЕПАЛЬНОЮ ЗБРОЄЮ ПІД ЧАС ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧ-

НОГО ПОРЯДКУ ТА БЕЗПЕКИ 
 

Поліцейським під час виконання своїх службових обов’язків досить часто 

доводиться застосовувати вогнепальну зброю. Ризики у її застосуванні є досить 

великими та можуть нанести шкоду іншим людям, тваринам та предметам.  
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У частині 1 статті 46 Закону України «Про Національну поліцію» зазна-

чено, що застосування вогнепальної зброї є найбільш суворим заходом при-

мусу. У частині 5 статті 46 зазначено, що поліцейський уповноважений за-

стосовувати вогнепальну зброю тільки після попередження про необхідність 

припинення протиправних дій і намір використання заходу примусу, визна-

ченого цією статтею. У частині 4 зазначено, у яких випадках поліцейський 

має право застосовувати вогнепальну зброю з попередженням, а в частині 6 – 

без попередження [1]. 

Офіційно на озброєнні поліцейського Національної поліції України зна-

ходяться пістолети Форт-12, Форт-17, ПМ. Тактико-технічні характеристики 

вказують на те, що при пострілі з цих пістолетів вбивча сила кулі зберігаєть-

ся до 300–350 метрів.  

Більшість випадків застосування вогнепальної зброї поліцейськими 

пов’язана із вогнем на відстані до 10 метрів. В таких умовах куля, потрапив-

ши в тіло правопорушника, пробиває його наскрізь і продовжує рух, зберіга-

ючи вбивчу силу як мінімум ще 100 метрів, а на цій дистанції можуть бути 

вражені інші люди. 

Під час навчання у вищих навчальних закладах, що готують майбутніх 

правоохоронців, здобувачам освіти надають теоретичну та практичну базу 

щодо поводження з вогнепальною зброєю. Щоб бути впевненим в своїх діях, 

необхідно виконувати все відповідно до закону, а тож потрібно його вивчати 

та застосовувати на практиці. 

Поліцейський може нашкодити не тільки своєму здоров’ю чи життю, а й 

інших людей чи тварин, пошкодити сторонні предмети та речі. Через незнан-

ня заходів безпеки при поводження з вогнепальної зброї, незнання законних 

підстав її застосування та використання, поліцейський буде нести службову 

чи кримінальну відповідальність за свої вчинки.  

Навчальним закладам, що готують майбутніх правоохоронців слід при-

діляти більше уваги на знання ними матеріальної частини вогнепальної зброї, 

знання заходів безпеки та підстав застосування та використання зброї, про-

водити більше практичних навчань з вогневої підготовки, детальніше переві-

ряти знання здобувачів освіти. 

Отже, працівникам поліції, за якими закріплена вогнепальна зброя, не-

обхідно дотримуватися нормативно-правових актів, законів та наказів, які 

були прийняті на законодавчому рівні для забезпечення власної безпеки під 

час охорони публічного порядку та безпеки. 
______________________ 

1. Про Національну поліцію : Закон України від 2 липня 2015 р. № 58-VIII // Відомо-

сті Верховної Ради України. 2015. № 43. 
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TO THE QUESTION OF DEFINITION OF SOME CONCEPTS 

USED AS SIGNS OF THE OBJECTIVE PART OF CRIMES  

AGAINST SEXUAL INVIOLABILITY OF MINORS 

 

In the last decade, there has been a widespread increase in sexual offences 

against minors. This is becoming a global problem for humanity, as the victims are 

vulnerable-people who, because of their age, can not protect themselves from 

criminal attacks. In accordance with the Constitution of the Republic of Kazakhstan 

- childhood is protected by the state, being one of the fundamental values recognized 

and protected by the state. One of the forms of state protection of children is the 

criminal law protection, which should prevent any violence against children. 

The necessity of studying the criminal-legal measures for combating crimes 

against sexual inviolability of minors due to the fact that in January 1
st
 of 2015 

introduced a new criminal code of the Republic of Kazakhstan (hereinafter CC 

RK), which significantly strengthened criminal responsibility for this category of 

crimes. In this connection, there is a question of clarification of signs of the 

objective party of the considered crimes, definition of some concepts used in texts 

of dispositions of articles about crimes against sexual inviolability of minors. 

In accordance with paragraph 42 of article 3 of the Criminal code of the 

Republic of Kazakhstan, crimes against the sexual inviolability of minors include 

acts provided for in articles: 120 (rape); 121 (violent acts of sexual nature); 122 

(Sexual relationship or other actions of sexual nature with person, not reached the 

age of sixteen); 123 (coercion to sexual relations, sodomy, lesbianism or other 

actions of a sexual nature); 124 (corruption of minors) [1]. 

The object of criminal and legal protection of the offences provided for in the 

list of articles of the criminal code is the sexual inviolability of minors. When 

considering the objective side of crimes against the sexual integrity of minors, 

questions arise regarding the crime under article 120 of the criminal code. In 

accordance with the criminal code "Rape, in other words sexual relationship with 

application of action of force and with threat of its application to injured person or 

other persons or with the use of helpless state of injured person" [1]. The Supreme 

court of the Republic of Kazakhstan gives some clarification to clarify the concept 

of "rape": "rape should be understood as sexual intercourse in a natural form with a 

female person against or against his will, committed with violence or with the 

threat of violence to the victim or other persons, or using the helpless state of the 

victim" [2]. 

When considering the objective side of all other offenses of this category, 

questions arise related to the legal interpretation of the key concepts used in the 

disposition of these articles. Article 121 of the criminal code provides for criminal 
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liability for violent acts of a sexual nature, which are recognized as the following 

acts: "Sodomy, lesbianism or other acts of a sexual nature with the use of violence 

or with the threat of its use to the victim or to other persons or using the helpless 

state of the victim" [1]. 

Sodomy, lesbianism, other acts of a sexual nature has crucial legal 

importance. The official interpretation of the Supreme court of the Republic of 

Kazakhstan is: "Actions committed for the purpose of satisfying sexual passion 

and committed under the same circumstances in an unnatural form with persons of 

female or male sex (lesbianism, sodomy, etc.) should be considered other violent 

acts of a sexual nature"[2]. At the same time, in part one of article 121 of the 

criminal code it is fixed: "Sodomy, lesbianism or other actions of a sexual 

nature....". As we can see, in the criminal code sodomy and lesbianism are defined 

as alternatives to other acts of a sexual nature. At the same time, the explanations 

of the Supreme court suggest that we recognize them as equivalent actions. 

In studies, sodomy is considered as penetration of the penis of one male person 

into the anus of another male person[3, 896-904; 4, 500; 5].  Lesbianism does not 

have one form of expression [3, 896-904] and is understood as homosexual acts 

between women [6, 324; 7, 18; 8, 105-106; 5; 9, 22].  To other actions of sexual 

nature belong some forms of sexual contact between man and woman: oral, anal sex, 

penetration with hand, with some object in genital organ and others. [5]. As well as 

all forms of sexual contact other than lesbianism, sodomy and sexual intercourse 

[10, 185; 11, 5-612; 170-175]. As can be seen from the analysis, there is no unity in 

legal science regarding the content of this category. Sodomy, lesbianism and other 

sexual acts have different from each other, independent content. 

Article 124 of the criminal code (corruption of minors) provides for criminal 

liability for "committing depraved acts without violence against obviously a minor 

(juvenile)"[1]. Article 23 of the Civil Code of the Republic of Kazakhstan recognizes 

children under the age of fourteen as juvenile victims. The Supreme court clarified 

that the responsibility comes only in cases when "the perpetrator before committing 

the crime was aware of the age of the victims. Discrepancy of physical development 

of appearance of victims to their actual age is subject to an assessment in aggregate 

with other data testifying to awareness of guilty of true age of victims"[2]. However, 

what is meant by "depraved actions" is not clearly defined.  At the etymological level, 

the term "debauchery" is interpreted in different ways [13, 14].   The criminal law 

doctrine distinguishes depraved acts into two types: physical and intellectual [15,156-

159; 16; 17, 120-123]. There is another classification of depraved actions: depraved 

actions contact and non-contact [3, 896-904].  According to this position as obligatory 

signs of the concept "depraved actions" have the orientation on satisfaction of sexual 

passion of the guilty person, excitation of sexual desire at the victim what is not 

sexual intercourse, sodomy, lesbianism [18, 112; 15, 156-159]. 

  The practice of law enforcement requires unambiguous, specific definitions 

of legal concepts. In this regard, in our opinion, it is necessary to carry out their 

legal differentiation for what: 
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a) exclude from the first paragraph of the Normative resolution of the 

Supreme Court of the Republic of Kazakhstan dated 11 may 2007 № 4 "About 

some questions of qualification of crimes related to rape and other violent acts of a 

sexual nature" the following text: "acts committed with the purpose of satisfaction 

of sexual passion and committed in the same circumstances in an unnatural form 

with individuals a man or a woman (lesbianism, sodomy, etc.), should be 

considered other violent acts of a sexual nature". 

b) complete the first paragraph of Normative resolution with the following 

clarification: homosexuality is a sexual contact between men, through the 

introduction of the penis of the active partner to the anus of the passive partner (per 

anus); lesbianism - sexual contacts between women, committed to satisfy the 

sexual desire by simulating sexual intercourse, which involved the sexual organ of 

at least one of the partners;  other actions of a sexual nature are recognized all 

kinds of forms of sexual contact, other than lesbianism, sodomy and sexual 

intercourse, used as a way to satisfy the sexual desire between persons of different 

sexes, consisting in the impact on the genitals; depraved actions are actions aimed 

at satisfying the sexual passion of the guilty person and consist in manipulations of 

a sexual nature, such as the demonstration of their genitals, any manipulations with 

them in the conditions of the attention of a particular victim attracted to this event, 

indecent touching (stroking the genitals), declination to masturbation, etc. 
__________________________ 
1. Criminal code of the Republic of Kazakhstan dated July 3, 2014 \ \ Electronic 

resource: http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226. 
2. Normative resolution of the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan dated May 

11, 2007 №4 "On certain issues of qualification of crimes related to rape and other violent acts of 
a sexual nature" \ \ Electronic resource: http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226. 

3. Bimbinov A. A. Rape and violent acts of a sexual nature: the quality of the law and 
issues of qualification\ \ All-Russian journal of criminology. 2018. T. 12.  №6. Pp. 896-904. 

4. Avdeev M. I. Course of forensic medicine / M. I. Avdeev. - M., 1959. 
5. Criminal code of the Russian Federation with comments (2019) \ \ Source: 
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Press, 1985. - 412 p. 
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Diamond. - Cambridge: Harvard Univ. Press, 2009. - 327 p. 
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PREVENTION OF SUICIDAL INTENTIONS  

AS A FORM OF PUBLIC SAFETY 
 

Currently, suicide is an international problem.  

Suicide as a social phenomenon is caused by many factors (job cuts, 

unemployment, lack of money, illness and disability, etc.). Personal experience of 

crisis social and psychological States can lead to loss of meaning of life. Trying to 

distract from experiences, to reduce the emotional sufferings some people resort to 

self-destructive forms of behavior: drug addiction, alcoholism, game addictions. 

These include suicide.  

According to the world health organization (WHO), approximately 800,000 

people worldwide commit suicide each year. Suicide is the second leading cause of 

premature death among adolescents and youth aged 15-29 years. Among the adult 

population, there are more than 20 people who have attempted suicide for every 

person killed by suicide. Experts estimate that 76% of all suicides occur in low-and 

middle-income countries [1].   

The analysis for 2018 year in Kazakhstan shows that the causes of suicide 

attempts are [2]:  

loneliness (with a sense of rejection) - 21 (6,3%); 

severe financial situation- 2 (0,6%);  

disadvantaged housing conditions- 2 (0,6%); 

conflict relations: with relatives- 35 (10,6%); 

with spouse- 3 (0,9%); 

with parents- 40 (12,1%); 

at the place of study- 8 (2,4%);  

loss (death) of a loved one- 2 (0,6%); 

severe somatic diseases- 1 (0,3%);  

loss of social status- 2 (0,6%); 

fear of punishment, shame (criminal responsibility) - 1 (0,3%);  
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reasons not established- 117 (35,5%); 

other – 114 (34.6%). 

Among all cases of suicide, a high level is observed among children. 

Particular importance in the presence of suicidal tendencies of minors is the factor 

of "suggestive influence of suicide as an example." For the most part, the example 

is the "inner circle" of a teenager (parents, brothers or sisters, friends or 

neighbors), but also the reason may be incorrect coverage of the topic of suicide in 

the media. A great danger for a teenager is the repeated threats of parents to 

commit suicide, especially in connection with divorce. It is not uncommon for 

children to realize their parents' suicidal intentions.  

The risk factor may be published in the media (newspapers, television and 

radio) information about suicides, for adolescents in difficult life situations, this 

may be the reason that can push them to commit suicide. Currently, information 

about the various ways of committing suicide can be freely found on the Internet, 

which is also a risk for imitation.  

The study of the causes of childhood suicides and suicide attempts shows that 

one of the factors of influence is the availability of the internet and social networks. 

Given that adolescents are willing to join the reference groups, the researchers note 

that children began to commit cluster suicides in a similar way in a short period of 

time. The psychological characteristics of adolescence, impressionability and aptitude 

for imitation affect the fact that they become easy victims of provocative online 

programs and social networks in which suicide cases are published.  

This allows adolescents to become familiar with information that cultivates a 

"beautiful death" and carefully outlines the way to a beautiful end to life. Suicidal 

teenagers easily make the decision to die, because suicide is presented to them as a 

way to solve problems.   

One example, suicidal internet games "Blue whale" and "Silent house" in which 

the idea of suicide is promoted. To attract teenagers, they are invited to join the game, 

the finale of which is to commit suicide. At the same time, the moderators of the game 

have information about the invited player, necessary to exert an emotional influence 

on the immature child's psyche. At the beginning of the game are given simple tasks, 

such as "get out of school" and so on, but the last task is already associated with a 

fatal outcome, for example, "jump from the roof of the building", "drink vinegar" and 

others. In this regard, in Kazakhstan for two years closed more than 300 groups and 

communities in social networks related to suicidal topics [3]. 

In order to combat such a phenomenon as suicide, the coordinated work of the 

entire state apparatus is necessary. Suicides can be prevented. A comprehensive 

multisectoral suicide prevention strategy is a key to the effectiveness of national 

measures. The key method of combating the problem of suicide in society is the 

adoption of a national strategy. In recent decades, especially since 2000, a number 

of countries have developed national suicide prevention strategies. Such strategies 

are known to exist in 28 countries, demonstrating their commitment to addressing 

this critical issue [4]. 
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Today, the world is undergoing global changes. In developing countries, the 

modernization of all spheres of activity is in full swing, such a phenomenon should 

also cover the issues of combating suicidal tendencies of people. 

In this regard, it is necessary to pay special attention to preventive work in 

this direction, namely: 

 - to carry out active information work with the population about inadmissibility 

of occurrence and distribution of this type of act, including with parents, for the 

purpose of increase of their responsibility for life and safety of the child; 

- strengthen the responsibility of health services for accompanying children at 

high risk of suicidal behavior; 

- to work out the issue of universal opening on the basis of medical outpatient 

clinics of mental health offices, both for adults and children; 

- actively develop a network of family and childhood support centers, crisis centers, 

offices of social and psychological assistance, family counseling, etc., especially in areas 

with a disadvantaged situation of suicide among children and youth; 

- meetings of the working groups to do individual analysis of each case of 

suicide of a minor (within 14 days of the date of suicide), with the participation of a 

psychiatrist, representative of the Commission on minors' Affairs, psychologist, 

teacher, social worker, representative of parent groups and law enforcement agencies. 

For a more extensive application of preventive measures, we consider it 

necessary to consider experience of foreign countries, but also former Soviet 

republics on the prevention of suicide, and in the future, taking into account 

cultural characteristics to find application of the state program in the country. 

Summarizing all the above, we believe that suicide as a phenomenon poses a 

huge threat to public safety. Suicidal intention comes from the subjective component 

of perception and assessment of the life situation, stem from the impossibility of 

resolving the conflict due to the peculiarities of personal development, the complexity 

of the family and social environment. Suicide is a negative phenomenon and it is 

necessary to develop ways of prevention, the possibility to provide assistance in 

resolving the conflict at the pre-suicide stage, without bringing the case to suicide.     

______________________ 
1. Full version of the report of the expert group for the UN children's Fund (UNICEF) in 

the Republic of Kazakhstan "Assessment of suicide prevention in Kazakhstan: East Kazakhstan 

and Kyzylorda regions (https://www.unicef.org/kazakhstan/media/706/file) - internet source; 

2. Statistical report of the form №1-M of the Committee for Legal statistics and special accounts 

of the Prosecutor General’s office of the Republic of Kazakhstan “Report on the registered crimes and 

results of activity of bodies of criminal prosecution for 12 months of 2018 year”; 

3. In Kazakhstan for two years closed more than 300 suicidal groups in social networks 

(http://today.kz/news/proisshestviya/2017-02-08/735767-v-kazahstane-za-dva-goda-zakryili-

bolee-300-suitsidalnyih-grupp-v-sotssetyah/) - internet source; 

4. WHO regional office for Europe report "Suicide prevention: a global imperative» 

(http://pospsy.ru/wp-content/uploads/2016/09/world_suicide_report_russian.pdf.) – internet source. 

 

 

http://today.kz/news/proisshestviya/2017-02-08/735767-v-kazahstane-za-dva-goda-zakryili-bolee-300-suitsidalnyih-grupp-v-sotssetyah/
http://today.kz/news/proisshestviya/2017-02-08/735767-v-kazahstane-za-dva-goda-zakryili-bolee-300-suitsidalnyih-grupp-v-sotssetyah/
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У своїй діяльності поліцейський керується Конституцією України, між-

народними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верхо-

вною Радою України, цим та іншими законами України, актами Президента 

України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до 

Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також 

виданими відповідно до них актами Міністерства внутрішніх справ України, 

іншими нормативно-правовими актами. Важливими для правових засад орга-

нізації діяльності поліцейських у світі є Резолюція Парламентської асамблеї 

Ради Європи «Декларація про поліцію». 

Після проведення реформ в Україні та удосконалення системи органів На-

ціонально поліції, був прийнятий закон «Про Національну поліцію». Він значно 

конкретизував аспекти застосування зброї поліцейськими. Проте виникають 

питання щодо саме правових аспектів застосування вогнепальної зброї, адже в 

останній час це питання є дуже проблемним в діяльності правоохоронців, після 

багатьох випадків, коли затримуючи порушника, поліцейські застосовують 

зброю без попередження, тим самим завдаючи тяжких наслідків або взагалі ле-

тального результату й іншим громадянам, які в той час знаходились поряд з 

правопорушником. Тому, у багатьох українців виникає питання: Чи готові все ж 

таки правоохоронці працювати так, щоб не допустити невинних жертв при за-

триманні злочинців? Загалом , можна сказати, що закон України «Про Націона-

льну поліцію» значно змінився порівняно з минулим Законом про міліцію. На-

приклад, навіть якщо зміст відповідних статей не дуже змінився, у новому зако-

ні конкретніше прописано, за яких умов нові охоронці порядку мають право 

застосовувати спецзасоби та зброю. Стаття 46 закону містить аж 13 пунктів, що 

стосуються застосування зброї, а у попередньому законі відповідна стаття скла-

далася тільки з 6 пунктів. Кожен із пунктів, відповідно до яких правоохоронець 

уповноважений стріляти, прописаний окремо. Наприклад, працівник поліції 

вправі це робити для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкоджен-
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ня, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров'ю людей і (або) 

поліцейського. Або ж є необхідність: відбиття нападу на поліцейського чи чле-

нів його сім’ї, у  випадку загрози їхньому життю і здоров’ю; затримання особи, 

яку застали під час скоєння тяжкого або особливо тяжкого злочину і яка нама-

гається втекти; затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти 

з-під варти, а також озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та ін-

ших предметів, що загрожують життю і здоров’ю людей і (або) поліцейського. 

Полiцейський, за законом, уповноважений застосовувати вогнепальну зброю 

тiльки з метою заподiяння особi такої шкоди, яка є необхiдною i достатньою в 

конкретнiй обстановцi, для негайного вiдвернення чи припинення збройного 

нападу. Це означає: стрiляти, щоби зупинити, але не стрiляти, щоби вбити. I ще. 

У законi це не описано, але за внутрiшнiми полiцiйними iнструкцiями, що 

мiстяться в документах для службового використання, стрiляти бажано за ме-

жею мiста i не на ходу. Не можна цiлитися у пасажирiв, якщо завдання - зупи-

нити авто i водiя-порушника. Це практика загальноєвропейська. Але, звiсно ж, 

як у кожнiй роботi, i в роботi полiцейського дiє людський фактор, i - знову ж 

таки негласно - полiцейському завжди залишають певну свободу дiй. Тож усе 

залежить i вiд його вмiння орiєнтуватися в ситуацiї. У кожному разi, коли пiд 

час затримання хтось загинув (не має значення: пiдозрюваний чи випадкова 

людина), проводять спецiальне розслiдування, i не лише полiцейське, а й про-

курорське. Керiвництво полiцiї, перш нiж буде закiнчено таке розслiдування, не 

має права робити жодних публiчних висновкiв щодо вчинку полiцейських, 

навiть якщо, на думку полiцiї, зброя була застосована правомiрно. [1]   

Наприклад, наявність тільки підстав для застосування зброї, визначених в 

п.4 ст. 46 Закону України «Про Національну поліцію» (для відбиття нападу на 

об’єкти, що перебувають під охороною, конвої, житлові та нежитлові примі-

щення, а також звільнення таких об’єктів у разі їх захоплення), без дотримання 

вимог передбачених пунктами 7, 8 вказаного Закону та ст. 36, 38 КК України, в 

яких йдеться про “перевищення меж необхідної оборони” та  про “перевищення 

заходів, необхідних для затримання злочинця”, не може бути визнана достат-

ньою для правомірного застосування зброї. Також не варто забувати про норма-

тивні положення, які передбачають пряму заборону при застосуванні вогнепа-

льної зброї. Застосування вогнепальної зброї регулюється Законом України 

«Про Національну поліцію», Резолюцією Парламентської асамблеї Ради Європи 

№690(1979) «Декларація про поліцію», Резолюцією 34/169 Генеральної Асамб-

леї ООН «Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку», нор-

мами кримінального права, зокрема через такі правові інститути, як необхідна 

оборона, затримання особи, яка вчинила злочин, та крайня необхідність, що ві-

днесені до обставин, які виключають злочинність діяння. Лише при переви-

щенні меж необхідної оборони при затриманні злочинця кримінальна відпові-

дальність настає у двох випадках: за умисне вбивство та умисне заподіяння тя-

жких тілесних ушкоджень.[2, с.136] 

Водночас згідно з положеннями статті 46 Закону України «Про Націона-
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льну поліцію»,  п. 7 «Поліцейський уповноважений застосовувати вогнепа-

льну зброю тільки з метою заподіяння особі такої шкоди, яка є необхідною і 

достатньою в такій обстановці, для негайного відвернення чи припинення 

збройного нападу». Також пункт 8 «Поліцейський уповноважений застосову-

вати вогнепальну зброю у разі збройного нападу, якщо відвернення чи при-

пинення відповідного нападу неможливо досягнути іншими засобами». 

Отже, у кожному конкретному випадку буде перевірятись, чи була завдана 

шкода необхідною і достатньою в такій обстановці, чи мав місце напад, 

чи припинення відповідного нападу можливо було досягнути іншими засо-

бами, тобто чи мала подія винятковий характер, підсумовує автор. 

Для України корисним може бути  досвід Франції у правовому й техніч-

ному забезпеченні внутрішньої, санітарної, екологічної й економічної безпеки, 

зокрема досвід роботи Національної поліції Франції і жандармерії - двох 

централізованих інститутів, які складають французьку поліцію, мають однако-

ві повноваження, проте перебувають під різною юрисдикцією. Національною 

поліцією Франції розкривається понад 70% злочинів, скоєних в цій країні. Во-

на має 5 основних сфер діяльності, серед яких: захист людей та їхнього майна, 

а також державних установ; контроль за міграційними процесами і боротьба з 

нелегальною працею; боротьба із серйозними та організованими злочинами й 

поширенням наркотиків; захист країни від будь-якої зовнішньої загрози й те-

роризму; захист і зміцнення правопорядку [6].  Національна поліція Франції 

працює в європейському й світовому контексті, зокрема в таких організаціях, 

як Інтерпол, Європол тощо, активно обмінюється досвідом з поліціями інших 

країн. Французька жандармерія - це воєнізований орган, створений для підт-

римки суспільної безпеки й покликаний гарантувати захист населення і його 

власності. Крім виконання завдань із забезпечення закону й порядку, жандар-

мерія може виконувати додаткові обов'язки, пов'язані з озброєним захистом 

населення. Жандармерія виконує функції поліції в сільській місцевості й неве-

ликих містах із населенням не більше 20 тис. осіб. Структури територіальної 

жандармерії виконують такі ж самі функції з розслідування злочинів, що й си-

ли директоратів Національної поліції. Необхідно звернути увагу на деякі нюа-

нси в системі навчання та якість професійної підготовки поліцейських кадрів у 

Франції. Це дворічний термін навчання комісарів при наявності вищої освіти 

та обмежений набір кандидатів на таке навчання, який оголошується виключ-

но з розрахунку наявності вакантних посад чи перспективних вакансій. Як по-

зитивний досвід слід відмітити організацію процедури прийому громадян у 

поліції починаючи з моменту звернення громадянина з наступною співбесідою 

з офіцером поліції (за бажанням заявника - з чоловіком або жінкою), та за не-

обхідністю спілкування з психологом (залежно від бажання та стану постраж-

далого від злочину). Цікавим також є досвід щодо умов прийому - це облад-

нання спеціальних кімнат, конфіденційність, увага до людини та повага до че-

сті і гідності заявника - потерпілого, а найголовніше - це оперативне реагуван-

ня на заяву або повідомлення. [3, с.113-114] 
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У зв’язку з реформуванням у 2016 році, Рада міністрів Франції затвер-

дила нові правила стрільби по злочинцях і з метою самооборони. Цією рефо-

рмою влада відповіла на рух протесту правоохоронців, який почався після 

зухвалого нападу на поліцейські патрулі в паризькому передмісті 8 жовтня. 

Законопроект надійшов в парламент Франції  в січні 2017 року, повідомило 

агентство RFI. Вже давно французькі поліцейські висловлювали невдоволен-

ня законодавством, яке визначає їхнє право на застосування табельної зброї. 

Як це не парадоксально звучить, відкриваючи вогонь по озброєному злочин-

цеві для самооборони, співробітники поліції у Франції підпорядковуються 

рівно тим же правилам, що й пересічні громадяни, які мають право на воло-

діння зброєю. Французький Кримінальний кодекс дозволяє застосовувати 

зброю з метою «правомірного захисту». Закон визначає умови такого захисту 

— необхідність, пропорційність і одночасність. Оцінку законності застосу-

вання зброї для захисту в кожному окремому випадку дає суд. Судова ж 

практика настільки сувора, що змушує поліцейських стріляти лише у винят-

кових випадках, ризикуючи при цьому життям. 

Як зізнався France-Presse 32-річний страж закону зі стажем: «Сьогодні я 

не відчуваю страху, коли в мене стріляють, але боюся юридичних наслідків, 

якщо відкрию вогонь у відповідь. Мене більше лякає питання про те, чи маю 

я право діставати пістолет». Уряд Франції підкреслює: новий закон не дасть 

силовикам права стріляти без розбору, не боячись наслідків. У законопроекті 

прописано принцип «пропорційності» при застосуванні зброї. Вогонь дозво-

лено відкривати лише у відповідь на серйозну загрозу. 

На підставі цієї роботи можемо зробити висновок що  Україна зробила 

великий крок до європеїзації законодавства та запровадження апробованих 

європейських стандартів поліцейської діяльності. Проблем існує ще дуже ба-

гато, але найважливіше те, що почалася кардинальна перебудова поліції та 

зміна відношення до захисту прав та свобод людини. 

Важливим є також те, що Україна активно вивчає зарубіжний досвід, налаго-

джує обмін оперативною та іншою інформацією, проводить спільні операції. Украї-

на успішно інтегрується до системи Інтерполу, приєдналась до європейських кон-

венцій з питань кримінального судочинства. Досвід країн Європейського союзу 

останнім часом активно запозичується усіма країнами Європи, тому є перспектив-

ним напрямком подальших позитивних змін даної сфери. 
____________________ 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ  

ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ 
 

Кожна держава, виходячи з адміністративної території прагне забезпечити 

мир і спокій, права та інтереси громадян, громадський порядок і профілактику 

правопорушень. З цією метою створені підрозділи різного виду, в яких організо-

вана діяльність співробітників поліції, тісно взаємодіючих з громадськістю. 

Взаємодія правоохоронних органів з учасниками виборчого процесу бу-

ли предметом дослідження В. М. Бевзенка, Н. В. Богашевої, Ю. Б. Ключ-

ковського, І. Б. Коліушка, Р. О. Куйбіди, Р. А. Калюжного, В. С. Стефанюка, 

В. П. Тимощука, Ю. С.  В. М. Глушкова, В. Т. Маляренка, О. Г. Кальмана, 

В. С. Ковалевського, П. М. Рабіновича, Н. П. Тиндик, В. А. Цупка, Е. Шмідт-

Ассманна, Б. Шлоера, Р. Штрайнца та інших. 

Перед призначенням поліцейських для охорони громадського порядку на 

виборчій дільниці з ними проводиться профілактична робота, спрямована на 

недопущення скоєння злочинів та інших правопорушень у період підготовки 

та проведення виборів. В своїй роботі поліцейські керується головними прин-

ципами - справедливість і невідворотність покарання для тих, хто порушив 

закон. Безпосередньо в день голосування перед відкриттям виборчих ділянок 

все приміщення обстежується кінологічної службою на предмет виявлення 

вибухових речовин і вибухових пристроїв. Управління силами і засобами в 

період проведення виборів здійснюється зі спеціально організованих пунктів, 

на яких обладнуються робочі місця для членів оперативного штабу, груп 

управління і організації зв'язку. Пункти управління створюються, як правило, 

в районі проведення масового заходу і розміщуються в місцях, придатних для 

оперативного керівництва. Вони обладнуються засобами зв'язку, а при необ-

хідності кіно-, фото-, відеоапаратурою. [1] 

А під час виборів навантаження на поліцію зростає в кілька разів, адже, 

крім захисту окружних та дільничних виборчих комісій, необхідно здійсню-

вати підтримку численних масових заходів, щоб забезпечити безпеку держа-

вних діячів, які воліють відвідати міста та села нашої країни в період виборів. 

[2] І звичайно, ніхто з працівників поліції не знімає завдань щодо запобігання 

та протидії іншим злочинам (крім виборчих) та реагуванню на адміністрати-
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вні правопорушення. 

Процес голосування починається о 8 ранку та закінчується о 8 вечора. Під 

час голосування поліція знаходиться поза зоною голосування. Голова, заступник 

голови або секретар комісії можуть запросити працівників поліції до приміщеня 

для голосування із метою відновлення громадського порядку, припинення та за-

кріплення правопорушення на період, необхідний для таких дій.[3] Працівники 

поліції відповідають на факти, які є адміністративними чи злочинними. 

Ще одне завдання поліції у виборчому процесі - доставити виборчі до-

кументи від округу до дільничних виборчих комісій і назад - після підрахун-

ку голосів. Для забезпечення дотримання поліцією виборчих законів були 

розроблені спеціальні меморіали. Вони мають алгоритми дій правоохоронців 

у ситуаціях, які можуть статися на виборчих дільницях або на дорозі до 

них.[5] Також ці ситуації опрацьовували представники різних правоохорон-

них органів у рамках нещодавно проведених тактико-спеціальних навчань. 

Своєрідний досвід забезпечення громадського порядку і безпеки на ви-

борах спостерігається в Японії. Розуміючи, що одним із пріоритетних напря-

мків вдосконалення діяльності поліції є посилення взаємодії з громадськістю, 

уряд Японії здавна приділяє увагу функціонуванню в населених пунктах по-

ліцейських «Будок» (Koban). На даний час Кобан зазвичай являє собою дво-

поверхове приміщення з парою кімнат (проте це число може змінюватися в 

широких межах), розраховану на кількох поліцейських, від 1 до 10 [4]. Зов-

нішній вигляд Кобань не регламентується, їх намагаються вписувати в місце-

вий ландшафт. У Токіо є Коба, розписані під тварин, або побудовані в націо-

нальному стилі - як пагоди. Вони розташовуються «в кроковій доступності» в 

містах і служать для різноманітної допомоги громадянам: там можна заявити 

про втрату гаманця, запитати дорогу, дізнатися адресу, Поліцейські, які си-

дять в Кобань, доброзичливі, ввічливі, натреновані спілкуватися з дітьми і зі 

старими. Поліцейські, що працюють в Koban, націлені не тільки на охорону 

порядку, але і на допомогу громадянам при будь-яких труднощах. Зарубіжні 

дослідники високо оцінюють діяльність таких пунктів і на нашу думку – це 

був би позитивний досвід для України. 

Отже, організація охорони громадського порядку і громадської безпеки під 

час проведення масових заходів є головним для діяльності правоохоронних ор-

ганів. Поліцейські повинні вміти користуватися певними навичками і знаннями 

під час охорони громадського порядку на дільницях. А також слід зазначити, 

що керівництво повинно подбати про своєчасну зміну тих, хто несе службу на 

дільницях, щоб правоохоронці більше відпочивали і їх робота була ефективні-

шою. А в свою чергу поліцейські мають забезпечити належну реєстрацію, реа-

гування та розгляд заяв та повідомлень про події, пов’язані з проведенням ви-

борів, та оперативне та якісне розкриття і розслідування цих злочинів. 
____________________________ 
1. https://m.day.kyiv.ua/uk/news/280119-v-ukrayini-ochikuyut-ponad-850-inozemnyh-

naglyadachiv-na-chas-vyboriv 
2. Лобода А. М. Щодо визначення поняття правової безпеки / А. М. Лобода //    Під-
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ  ГЕНДЕРНОМУ НАСИЛЬСТВУ, 

ЯК ЗАХІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ В СУСПІЛЬСТВІ  
 

Щороку від насильства в Україні страждає близько 100 тис. осіб (90 від-

сотків з яких - жінки). Зокрема, за даними Мінсоцполітики, у 2017 році заре-

єстровано 96245 звернень з питань, пов’язаних з домашнім насильством, з 

них 85340 - від жінок, 10005 - від чоловіків, 900 - від дітей. 

Гендерне насильство є однією з найгостріших соціальних проблем, від якої 

страждають як жінки, так і чоловіки. Найбільш вразливими є жінки та діти. До 

групи підвищеного ризику потрапляння в ситуацію насильства належать особи 

з інвалідністю, люди похилого віку, внутрішньо переміщені особи. 

У 2018 році органами внутрішніх справ взято на облік з приводу вчи-

нення домашнього насильства 66966 осіб. 

Насильство негативно впливає як на фізичне, так і на психічне здоров’я 

постраждалих осіб і може призвести до інвалідності чи летальних випадків 

унаслідок отримання тяжких тілесних ушкоджень, не сумісних із життям, 

вчинення суїциду. 

Насильство – явище, притаманне людству із початків його існування. Іс-

торичні факти свідчать, що все в цьому світі залишається стабільним, змі-

нюються лише форми і методи. 

Ґендерне насильство розглядається як один з крайніх проявів ґендерної дис-

кримінації. А ґендерна дискримінація зазвичай є причиною, проявом і наслідком 

насильства. В деяких ситуаціях ці поняття можна застосувати як тотожні.  

Комплексне визначення ґендерного насильства з включенням до нього 
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всіх складових, передбачених міжнародними документами, дасть можливість 

узгоджено і скоординовано, а тобто більш ефективно організовувати проти-

стояння цьому феномену в цілому.  

Таке визначення дасть можливість також уникнути дублювань в законо-

давстві та механізмі його реалізації, а також упущень окремих елементів ґен-

дерного насильства.  

Що ж являє собою ґендерне насильство? Цей термін використовується 

для відмінності звичайного насильства від насильства, що направлене на 

приватних осіб чи на групи осіб на підставі статі (ґендерної ознаки). Воно 

включає дії, що завдають фізичної, психологічної, сексуальної шкоди чи 

страждання, погрозу таких дій, примус та інші обмеження свобод всупереч 

принципу ґендерної рівності.  

Відмінність у суспільному становищі чоловіків і жінок є причиною специ-

фічних насильницьких дій, які об’єднуються поняттям «ґендерне насильство».  

По суті, ґендерне насильство – це різновид агресивної поведінки, вико-

ристання сили на основі ознаки статі – від словесних образ і погроз до фізич-

них побоїв та примусу [1]. Цей вид насильства – значно більше, аніж сексуа-

льний напад і зґвалтування. Воно в основному коріниться у нерівних право-

вих відносинах, що сприяють поляризації відмінностей між статями. Хоча 

ґендерне насильство може відбуватися в публічній обстановці, воно значною 

мірою коріниться в позиції припустимості до насильства в сім’ї, в суспільстві 

та в державі, призводячи до ґендерного дисбалансу та дискримінації за стате-

вою ознакою. 

Ґендерне насильство – це насильство, яке стосується чоловіків і жінок, і 

жертвами якого переважно є жінки. Воно виникає як наслідок нерівних влад-

них стосунків між жінками і чоловіками. Воно стосується (але не вичерпу-

ється) фізичної, сексуальної і психологічної шкоди, включно із залякуванням, 

стражданнями, примусом та/або позбавленням свободи в сім’ї чи в суспільс-

тві взагалі [2]. 

Варто зазначити, термін «ґендерне насильство» почали використовувати 

міжнародні правозахисні організації, спеціалізовані установи ООН із захисту 

прав людини, дослідники в науковій літературі із ґендерної проблематики 

для широкого охоплення ситуацій, насамперед пов’язаних із ґендерною дис-

кримінацією. 

У програмах розвитку, зокрема Фонду народонаселення ООН використову-

ється наступне визначення, яке може бути застосоване в 18 українських умовах:  

Ґендерне насильство - це насильство, яке стосується чоловіків і жі-

нок і жертвами якого переважно є жінки. Воно виникає як наслідок нерів-

них владних стосунків між: жінками і чоловіками. Це насильство, яке спря-

моване проти жінки, тому що вона жінка, чи непропорційно впливає на жі-

нок. Воно стосується (але не вичерпується) фізичної, сексуальної і психоло-

гічної шкоди включно із залякуванням, стражданнями, примусом та чи поз-

бавленням свободи в сім’ї чи в суспільстві взагалі. Це також стосується на-
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сильства, яке чинить чи не зупиняє держава.  

Це визначення чітко встановлює соціальні виміри і глибинні причини 

насильства проти жінок і дівчат. Без такого розуміння проблеми не може бу-

ти сфокусованої і відповідальної політики і зусиль з подолання насильства. 

Ґендерне насильство може чинитися на трьох рівнях: у сім’ї, в суспільстві та 

з боку чи при попусканні держави. Про це, зокрема, йдеться у ст.2 Деклара-

ції Генеральної Асамблеї ООН “Про викорінення насильства щодо жі-

нок” 1993 р., де зазначається, що “насильство щодо жінок охоплює такі ви-

падки, але не обмежується ними:  

а) фізичне, статеве та психологічне насильство, яке має місце в сім’ї, 

включаючи нанесення побоїв, статевий примус дівчат, насильство, пов’язане 

з приданим, зґвалтування дружини чоловіком, пошкодження жіночих стате-

вих органів та інші традиційні види практики, які спричиняють шкоду жін-

кам, лікарське насильство та насильство, пов’язане з експлуатацією;  

б) фізичне, статеве та психологічне насильство, яке має місце в сус-

пільстві в цілому, включаючи зґвалтування, статевий примус, статеве дома-

гання та залякування на роботі, в навчальних закладах та інших місцях, тор-

гівлю жінками та примус до проституції;  

в) фізичне, статеве та психологічне насильство з боку чи при попус-

канні держави, де б воно не відбувалося”.  

Одним із найпоширеніших видів ґендерного насильства є насильство 

щодо жінок у сім’ї. Враховуючи важливість цієї проблеми, останнім часом у 

світі починають з’являтися спеціальні закони, які закріплюють реформи на-

ціонального законодавства, сфокусовані на проблемі викорінення насильства 

щодо жінок у сім’ї.  

На протидію ґендерному насильству спрямовано багато міжнародних 

документів, зокрема: Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації 

щодо жінок, Декларація ООН про викорінення насильства проти жінок.   

Висновок.  
Отже, чітке визначення ґендерного насильства дає можливість своєчасно 

і адекватно реагувати на його випадки.  

Важливо вміти вирізняти та попереджати прояви дискримінації та ґен-

дерного насильство, а також допомагати тим, хто від них потерпає. Тисячі 

жінок, а іноді й чоловіків, потерпають від різноманітних проявів дискриміна-

ції та ґендерного насильства, найчастіше – у власних сім’ях та на роботі. Ба-

гато людей роками терплять це, тому що не знають своїх прав. 

 Неправильно було б стверджувати, що всі члени нашого суспільства 

схильні до проявів дискримінації чи насильства. Культура в поведінці, толе-

рантність у стосунках, повага до прав особистості існували і будуть існувати. 

Є безліч прикладів, коли в родині з покоління в покоління передається шано-

бливе ставлення до батьків, до матері, до батька, до дітей, які візьмуть з со-

бою всі цінності родини і передадуть своїм дітям та онукам. Родинні традиції 

продовжують існувати, не зважаючи на зміну поколінь. 



Актуальні питання забезпечення публічного порядку та безпеки в сучасних умовах … 

261  

_______________________ 

1. Гонюкова Л.В. Ґендерна політика в Україні: проблеми та перспективи // Ґендер-

на політика міст: історія і сучасність: Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. –Харків: 

Озон-Інвест, 2007. –Вип.2. –С.33–38.   

2. ФН ООН, Ґендерна тематична група, 1998 

 
 
 

Федоров Едуард Владиславович, 

здобувач вищої освіти II-го курсу 

факультету підготовки фахівців  

для органів досудового розслідування 
 

Біліченко Валерій Віталійович 

Старший викладач кафедри 

Тактико-спеціальної підготовки 

Дніпропетровського державного 

Університету внутрішніх справ 
 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ, СВОБОД ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ  

ГРОМАДЯН ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ 
 

Одним із найбільш суперечних питань сьогодення є забезпечення публі-

чного порядку та безпеки на території України. Статусу важливих зазначені 

вище питання набувають враховуючи культурні, економічні, демографічні  та 

адміністративно-територіальні особливості регіону. Вирішення проблем у 

сфері забезпечення публічного порядку має високий пріоритет для органів 

державної влади через високий рівень злочинності, який зростає з кожним 

роком при цьому варто врахувати те, що злочини мають стрімку тенденцію 

до зростання, збільшення в масштабах, злочинці організовуються в більш ве-

ликі угрупування через що збільшується кількість постраждалих та зростає 

ступінь наслідків. Через складність досліджуваного питання, ця тема залиша-

ється й досі актуальною. 

Звертаючись до статистики, впродовж останніх 7 років кількість публіч-

них заходів та різного роду акцій безперервно зростає. Кожного року в них 

приймає участь приблизно 70 млн. громадян України. Розподіляючи на стру-

ктурні одиниці то у громадсько-політичних акціях беруть участь 50%, 30 % 

беруть участь у масових заходах з приводу блокування транспортних комуні-

кацій, 10% - стосовно голодування, 3% - страйки, 6% - інші причини та чин-

ники. Одним із найважливіших результатів правоохоронної діяльності пра-

цівників Національної поліції повинно бути підтримання публічного порядку 

та безпеки. При цьому потрібно приймати правильні рішення з урахуваннях 

усіх аспектів людської діяльності для запобігання порушень громадського 

порядку та безпеки[1, c. 2]. 

При вивченні  особливостей даного питання потребує теоретичного ви-
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значення цього явища. Розглядаючи проблему розуміння значення поняття 

“масові заходи”, потрібно наголосити, що офіційного визначення цього по-

няття, яке б дозволяло розкрити характерні особливості та відмежувати його 

від інших родових явищ, як скупчення людей до магазину чи зібрання фана-

тів перед концертом до недавнього часу не було.  

В Інструкції “Про дії органів і підрозділів внутрішніх справ щодо орга-

нізації й забезпечення охорони громадського порядку і безпеки громадян під 

час проведення масових заходів та акцій” подається така дефініція “масовий 

захід”, це заходи громадсько-політичного, релігійного, спортивного, культу-

рно-видовищного характеру за участю значної кількості громадян, що прово-

дяться з нагоди відзначення офіційних(державних), професійних, релігійних 

свят, пам’ятних дат, а також за ініціативою політичних партій, рухів, громад-

ських об’єднань, релігійних конфесій, громад, окремих громадян, спортивних 

організацій, закладів культури тощо [3]. В основному ця дефініція має зага-

льний характер, лише участь значної кількості учасників характеризує масові 

заходи та ознака великої кількості людей не уточнює рамок кількості учасни-

ків заходів та конкретних місць їх скупчення[2]. 

Вчені наголошують на тому, що під час проведення масових заходів 

можна застосовувати прийоми профілактики адміністративних проступків, 

такі як: спеціальна, індивідуальна та соціальна. Соціальна профілактика 

представляє собою структуру соціальних способів та прийомів для подолан-

ня негативної дії суб’єктивних і об’єктивних факторів на вчинення адмініст-

ративних правопорушень. Прикладами соціальної профілактики є: забезпе-

чення злагодженої роботи з державними органами, громадськістю, народни-

ми формуваннями, ЗМІ з питань застереження від скоєння адміністративних 

правопорушень; планування та розроблення програм загальнодержавного 

рівня щодо попередження адміністративних правопорушень[4; 5, c.144]. 

Зазначені вище визначення масових заходів та їх класифікація дають 

спроможність зробити підсумок про особливу небезпечність та стихійність 

цього явища. Значення правоохоронної системи у забезпеченні громадського 

порядку під час проведення масових заходів є надзвичайно вагомим, бо саме 

правоохоронці забезпечують належний публічний порядок та підтримують 

публічну безпеку під час проведення масових заходів.  

Потрібно зазначити нормативно-правову базу, що регламентує роботу 

органів НПУ у галузі забезпечення публічної безпеки та порядку для ширшо-

го розуміння яким чином вони забезпечують підтримання прав, свобод та 

інших законних інтересів громадян. Найважливішими нормативно-

правовими актами в цій галузі є: Конституція України, Закон України “Про 

Національну поліцію” від 2 липня 2015р. До спеціальних актів слід віднести 

Закон України “Про участь громадян в охороні громадського порядку і дер-

жавного кордону від 22 червня 2000р. № 1835-III [6], “Про особливості за-

безпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підгото-

вкою та проведенням футбольних матчів” від 8 липня 2011р. № 3673-VI [7]. 
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Право громадян на мирні збори, без зброї та проводити масові заходи, 

такі як: збори, походи та демонстрації, закріплене та гарантоване основним 

законом України, а саме у статті 39 Конституції України. При прояві особою 

цих прав виключається будь-яке посягання на права та свободи, честь і гід-

ність інших людей. 

Система органів НПУ підтримує додержання громадянами прав і свобод 

людини та громадянина в порядку закріпленому Законом, при виконанні слу-

жбових задач по забезпеченню правопорядку під час публічних заходів, вони 

зобов’язані: поважати та не порушувати права і свободи людини та громадя-

нина; надавати допомогу особам, які постраждали через вчинення правопору-

шень, нещасних інцидентів, а також особам, які опинилися в безпорадному 

становищі або стані, небезпечному для їх життя чи здоров’я; забезпечувати 

публічний порядок  під час проведення масових заходів комерційного харак-

теру на кошти осіб, які їх організовували; забезпечення збереження знайдених, 

вилучених у затриманих осіб майна та вживати заходів по їх схоронності до 

повернення їх законному власнику; припиняти правопорушення та ін.  

Отже, підсумовуючи визначене, в умовах стрімкого збільшення кількос-

ті громадян, які приймають участь у масових заходах  Національній поліції 

потрібно приймати правильні рішення відповідно до ситуацій, які можуть 

скластися під час публічного заходу, аби не порушити законні права та сво-

боди громадян, які проводять мирні збори громадян. Також існують пробле-

ми з визначенням поняття “масові заходи” для кращого відокремлення їх від 

інших схожих за своїми якостями зібрань людей, аби поліцейські могли ви-

конувати свої повноваження в повному обсязі для забезпечення дотримання 

прав і свобод громадян під час проведення цих заходів. 
___________________ 
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У разі необхідності в проведенні процесуальних дій на території інозем-

ної держави та можливості їх виконання згідно з чинними міжнародними до-

говорами та іншим законодавством України готується запит (доручення, кло-

потання) про міжнародне співробітництво органом, який здійснює криміна-

льне провадження, або уповноваженим ним органом згідно з вимогами КПК 

та відповідного міжнародного договору України (ст. 548 КПК України). 

Правовою основою здійснення міжнародної правової допомоги у кримі-

нальному провадженні є не лише положення КПК України, але й двохсто-

ронні, багатосторонні договори з питань міжнародної правової допомоги у 

кримінальному провадженні [1, 2]. 

Одним з різновидів міжнародної правової допомоги у кримінальному 

провадженні є передання та перейняття кримінального провадження. Пере-

дання кримінального провадження компетентному органу іншої держави на-

ряду з Європейською конвенцією «Про передачу провадження у криміналь-

них справах» 1972 року передбачено і положеннями чинного КПК України. 

Вказаними нормами визначено, що розгляд клопотання слідчого, погоджено-

го з прокурором, прокурора або суду про передання кримінального прова-

дження компетентному органу іншої держави розглядаються уповноваженим 

(центральним) органом України протягом двадцяти днів з моменту надхо-

дження (ч. 1 ст. 599). Законодавцем також передбачені вимоги щодо змісту та 

форми такого клопотання, і які додатки до нього додаються. 

Передання провадження умовно можна поділити на два різновиди. Пер-

ше відбувається, коли кримінальне провадження передається без особи, яка у 

ньому притягується до відповідальності. Друге відбувається, коли така особа 

передається разом з кримінальним провадженням. 

Перший різновид передання кримінального провадження відбувається, 

коли неможливо притягнути особу до кримінальної відповідальності в країні, 

де така особа вчинила злочин, оскільки особа встигла виїхати до іншої краї-
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ни. І ця країна, за підстав визначених міжнародним правовим договором, або 

з інших правових підстав відмовляється видавати таку особу державі, в якій 

було вчинено злочин. За таких обставин країна, в якій вчинено злочин, зму-

шена передавати своє кримінальне провадження іншій державі. А тому, в ра-

мках міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні, зверта-

ється з клопотанням про передачу незавершеного кримінального проваджен-

ня до країни, в якій злочинець переховується. 

У свою чергу, за наявності визначених міжнародною правовою угодою пі-

дстав та умов, держава, в якій злочинець переховується, переймає це прова-

дження та виносить в подальшому своє кінцеве процесуальне рішення у ньому. 

Випадки, коли уповноважені компетентні органи України можуть зверну-

тися до уповноважених компетентних органів іншої Договірної Держави із 

клопотанням про порушення кримінального переслідування щодо особи пе-

редбачені п.1 ст. 8 Європейської Конвенції про передачу провадження у кри-

мінальних справах. Такими випадками є: 1) якщо підозрювана особа має пос-

тійне помешкання в запитуваній державі; 2) є громадянином запитуваної дер-

жави або якщо ця держава є країною його походження; 3) якщо підозрювана 

особа відбуває або має відбувати в запитуваній державі покарання, яке перед-

бачає позбавлення волі; 4) якщо в запитуваній державі за той же самий злочин 

або за інші злочини проти підозрюваної особи порушено кримінальне переслі-

дування; 5) якщо держава, яка запитує, вважає, що передача провадження ви-

правдана інтересами встановлення істини, і зокрема, що найбільш суттєві до-

кази знаходяться в запитуваній державі; 6) якщо вона вважає, що виконання в 

запитуваній державі вироку, у разі винесення такого, може збільшити можли-

вість соціальної реабілітації засудженого; 7) якщо вона вважає, що присутність 

на судовому засіданні підозрюваної особи не може бути забезпечена в запи-

туючій державі, в той час як її присутність на судовому засіданні може бути 

забезпечена в запитуваній державі; 8)  якщо вона вважає, що не може сама ви-

конати вирок, у разі винесення такого, навіть з використанням екстрадиції, в 

той час як запитувана держава спроможна це зробити [3]. 

Другий різновид передання відбувається, коли разом з кримінальним 

провадженням з України до іншої країни передається особа, яка є засудже-

ною у цьому кримінальному провадженні. Такий вид передання криміналь-

ного провадження разом з передачею засудженого можливий з позиції доці-

льності правової допомоги і розгляду клопотання у відповідній державі.  З 

цього питання у положеннях п. 2 ст. 8 вищевказаної Конвенції зазначено, 

якщо підозрювана особа була остаточно засуджена в Договірній Державі, ця 

держава може звернутися із клопотанням про передачу провадження у справі 

в одному або декількох випадках, наведених в пункті 1 цієї статті, лише тоді, 

коли вона сама не може виконати вирок, навіть з використанням екстрадиції, 

і якщо інша Договірна Держава не визнає принцип виконання вироку, поста-

новленого іноземною державою, або відмовляється виконати такий вирок. 

А втім, передача неможлива, якщо така особа не надала про це своєї пи-
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сьмової згоди. Більш цього, засуджена особа, яка надала згоду на передачу в 

іноземну державу для подальшого відбування покарання, може відмовитися 

від такої передачі у будь-який час до перетину нею державного кордону 

України. У разі ж отримання інформації про таку відмову, Міністерство юс-

тиції України негайно припиняє розгляд питання про передачу або, у відпо-

відних випадках, вживає заходів для припинення передачі (ч.7 ст. 606 КПК). 

Перейняття ж кримінального провадження від іншої держави за її запи-

том про правову допомогу можливе з боку уповноважених компетентних ор-

ганів України лише у випадку, коли судовими органами іноземної держави, 

ще не було ухвалено вирок у цьому кримінальному провадженні. До того ж, 

таке перейняття можливе за дотримання наступних умов: 1) особа, яка притя-

гається до кримінальної відповідальності, є громадянином України і перебу-

ває на її території; 2) особа, яка притягається до кримінальної відповідально-

сті, є іноземцем або особою без громадянства і перебуває на території Украї-

ни, а її видача згідно із КПК України або міжнародним договором України 

неможлива або у видачі відмовлено; 3) запитуюча держава надала гарантії, 

що у разі ухвалення вироку в Україні особа, яка притягається до криміналь-

ної відповідальності, не піддаватиметься у запитуючій державі державному 

обвинуваченню за те ж кримінальне правопорушення; 4) діяння, якого стосу-

ється запит, є кримінальним правопорушенням за законом України про кри-

мінальну відповідальність (ч. 2 ст. 595 КПК). 

Слід зазначити, що за клопотанням компетентного органу іншої держави 

особа, щодо якої така держава має намір направити запит про передання 

кримінального провадження, може за запитом такої держави триматися під 

вартою на території України не більше ніж сорок діб. Після закінчення вка-

заного строку, якщо запит про перейняття кримінального провадження не 

надійшов, зазначена особа звільняється з-під варти. 

Але, навіть при наявності вище зазначених умов, кримінальне прова-

дження не може бути перейняте, якщо: 1) відносно цієї особи у зв’язку з тим 

же кримінальним правопорушенням в Україні судом ухвалено виправдуваль-

ний вирок; 2) щодо цієї ж особи у зв’язку з тим же кримінальним правопо-

рушенням в Україні судом ухвалено обвинувальний вирок, за яким покаран-

ня вже відбуте або виконується; 3) щодо цієї ж особи у зв’язку з тим же кри-

мінальним правопорушенням в Україні закрите кримінальне провадження 

або її звільнено від відбування покарання у зв’язку з помилуванням або амні-

стією; 4) провадження щодо заявленого кримінального правопорушення не 

може здійснюватися у зв’язку із закінченням строку давності (ст. 596 КПК). 

При прийнятті рішення про перейняття кримінального провадження від 

компетентного органу іноземної держави таке провадження розпочинається 

зі стадії досудового розслідування та здійснюється згідно вимог КПК Украї-

ни, а призначене у ньому судом України покарання не повинно бути суворі-

шим від покарання, передбаченого законом запитуючої держави за таке ж 

кримінальне правопорушення. До того ж, копія остаточного процесуального 
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рішення по цьому кримінальному провадженню обов’язково надсилається 

компетентному органу держави, за запитом якої вказане кримінальне прова-

дження було перейняте (ст. 598 КПК). 

Підсумовуючи викладене слід зазначити, що положення КПК України з 

питань міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні та відпо-

відні міжнародні правові угоди, що ратифіковані Україною регламентують чіт-

ко порядок передачі матеріалів кримінального провадження, підстави для від-

мови у задоволенні клопотання про перейняття, передачу кримінального прова-

дження, підстави передачі клопотання. До речі, строк розгляду таких клопотань 

(20 днів) передбачено лише для уповноваженого центрального органу.  

Таким чином, поза межами правової регламентації залишено: 1) умови, за 

дотримання яких слідчий має право звернутися з клопотанням про передачу 

незавершеного кримінального провадження до прокурора-процесуального ке-

рівника з розслідування, з метою його подальшого передання компетентному 

органу іноземної держави; 2) в які строки прокурор, як процесуальний керів-

ник з розслідування повинен розглянути вказане клопотання; 3) яке процесуа-

льне рішення він може прийняти за результатами розгляду клопотання; 

4) яким процесуальним документом оформити рішення щодо розгляду клопо-

тання; 5) в який строк повернути клопотання разом з матеріалами криміналь-

ного провадження та відповідними додатками на доопрацювання слідчому, 

або все зазначене після погодження направити вищестоящому прокурору для 

подальшого його передання на розгляд уповноваженому центральному органу. 

Відсутність чіткої правової регламентації щодо вказаних аспектів, лише 

сприятиме виникненню певної плутанини і неузгодженості, затягуванню у 

розгляді таких клопотань. Не можна виключити й халатного відношення, і 

навіть певні зловживання з боку відповідних уповноважених осіб.  

При визначенні умов, за яких слідчий має право звернутися з клопотан-

ням до прокурора про передачу незавершеного кримінального провадження 

доцільно врахувати наступні обставини: 1) існування процесуальних строків з 

обов’язковим зазначенням дати їх закінчення; 2) наявність повідомлення про 

підозру; 3) чи прийняте рішення щодо речових доказів, якщо такі є; 4) чи 

обов’язково виконані у повному обсязі на території України всі необхідні та 

можливі за відсутності підозрюваного процесуальні дії; 5) чи враховані вимо-

ги відповідних міжнародних договорів щодо перекладу матеріалів криміналь-

ного провадження; 6) чи належно зброшуровані, пронумеровані матеріали 

кримінального провадження разом з описом і наявними у ньому додатками. 
______________________ 

1. Кримінальний процесуальний кодекс України із змінами та допов. на 12 лютого 

2019 року Офіц. текст. – К: Алерта, 2019. 324с. 

2. Генеральна прокуратура України. Міжнародні договори України. URL: 

https://www.gp.gov.ua/ (дата звернення: 10.10.2019). 

3. Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах (ЕТS 

073) Страсбург, 15 травня 1972 року. URL: //www.gp.gov.ua/ua/mijbogato.html/ (дата звер-

нення: 10.10.2019). 
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
 

Для сьогоднішнього стану економіки України як самостійної незалежної 

держави, утвердження її як суб'єкта світового співтовариства найбільше ак-

туальними є проблеми забезпечення стійкого соціально-економічного розви-

тку, формування механізму протидії внутрішнім та зовнішнім загрозам, роз-

витку системи міжнародної економічної взаємозалежності. Сукупність цих 

проблем та послідовність їх вирішення тісно пов'язані з категорією «безпе-

ка», а отже і з національною безпекою держави загалом.  

На сьогодні сучасними науковцями досліджено та законодавством за-

проваджено поняття «національна безпека України - захищеність державного 

суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ла-

ду та інших національних інтересів України від реальних та потенційних за-

гроз» [3]. 

Українське законодавство розглядає національну безпеку, як захище-

ність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і дер-

жави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне вияв-

лення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національ-

ним інтересам у сферах правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, 

прикордонної діяльності та оборони, міграційної політики, охорони здоров'я, 

освіти та науки, науково-технічної та інноваційної політики, культурного ро-

звитку населення, забезпечення свободи слова та інформаційної безпеки, со-

ціальної політики та пенсійного забезпечення, житлово-комунального госпо-

дарства, ринку фінансових послуг, захисту прав власності, фондових ринків і 

обігу цінних паперів, податково-бюджетної та митної політики, торгівлі та 

підприємницької діяльності, ринку банківських послуг, інвестиційної політи-

ки, ревізійної діяльності, монетарної та валютної політики, захисту інформа-

ції, ліцензування, промисловості та сільського господарства, транспорту та 

зв'язку, інформаційних технологій, енергетики та енергозбереження, функці-

онування природних монополій, використання надр, земельних та водних 

ресурсів, корисних копалин, захисту екології і навколишнього природного 

середовища та інших сферах при виникненні негативних тенденцій до ство-

рення потенційних або реальних загроз національним інтересам [2, с. 130–

131]. 
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Постійні зміни внутрішніх та зовнішніх чинників розвитку національної 

економіки актуалізує дослідження питання забезпечення економічної безпеки 

держави. 

В своїх дослідженнях В.М. Малишкона наголошує, що у системі націо-

нальної безпеки економічна безпека здійснює визначені функції, тобто несе 

суттєве функціональне навантаження. Її суть полягає у тому, що вона є мате-

ріальним підґрунтям національної суверенності, що формулює реальні мож-

ливості в забезпеченні інших видів безпеки. Тобто економічна безпека - це 

основа для функціонування всіх інших її елементів, що входять у цю систему 

[1]. 

У зарубіжній та вітчизняній літературі існує багато підходів до тлума-

чення поняття економічної безпеки держави за допомогою таких характерис-

тик [4, с. 40 - 41]:  

 стійкість та стабільність, протидія внутрішнім і зовнішнім загрозам, 

під якими розуміємо міцність і надійність зв'язків між усіма елементами еко-

номічної системи, стабільність економічного розвитку держави, стійкість до 

стримування та знешкодження дестабілізуючих загроз факторів;  

 економічна незалежність, що характеризує насамперед можливість 

для будь-якого суб'єкта економічної безпеки самостійно приймати і реалізо-

вувати стратегічні економічні та політичні рішення для розвитку, можливість 

використовувати національні конкурентні переваги для забезпечення стабі-

льності та розвитку;  

 самовідтворення та саморозвиток. Ця характеристика передбачає 

створення необхідних умов для ведення ефективної економічної політики та 

розширеного самовідтворення, забезпечення конкурентоспроможності націо-

нальної економіки на світовій арені; 

 національні інтереси. Ця характеристика визначає спроможність наці-

ональної економіки захищати національні економічні інтереси.  

Національні економічні інтереси лягають в основу економічної політи-

ки, що проводиться державою, важливою складовою частиною якої є забез-

печення економічної безпеки, однієї з найважливіших функцій держави. Це 

гарантія незалежності країни, умова стабільності й ефективної життєдіяльно-

сті суспільства. 

Тому, враховуючи дослідження науковців можна зробити висновок, що 

національної безпеки буде неповною без всебічної оцінки економіки, її міц-

ності, надійності враховуючи наявність реальних і потенційних зовнішніх та 

внутрішніх загроз. А отже, економіка є однією з життєво вагомих напрямів 

діяльності особистості, суспільства і держави, а забезпечення економічної 

безпеки припадає до найважливіших національних пріоритетів у боротьбі з 

правопорушеннями.  
_________________ 

1. Закон України «Про національну безпеку України» 2469-VIII від 21.06.2018 р.  

2. Малишко В.М. Актуальні проблеми економічної безпеки в системі національної 
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безпеки України. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 2015. № 4. с. 129 - 133.  

3. Про основи національної безпеки Закон України - режим доступу: http:// 

zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/96415.  

4. Скорук О.В. Економічна безпека держави: сутність, складові елементита пробле-

ми забезпечення. Науковий вісник Ужгородського національного університету: Сер.: 

Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Ужгород. 2016. Вип. 6. Ч. 3. 

с. 39 - 42.  
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НЕЗАКОННИЙ ОБІГ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ:  

СУЧАСНИЙ СТАН 
 

Триваючий воєнний конфлікт на Сході України, загострення соціально-

політичних процесів є однією з основних передумов вільного обігу у суспіль-

стві вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових пристроїв. Така ситуація 

прямо впливає на стрімке підвищення рівня злочинності у державі, підвищує 

ризики вчинення особливо тяжких злочинів, у тому числі, терористичних ак-

тів. З моменту проведення в Україні антитерористичної операції збільшилась 

кількість злочинів, вчинених із застосуванням вогнепальної зброї, вибухових 

пристроїв, також нещасних випадків, пов’язаних, в основному, із вибухами 

гранат та пристроями, спорядженими вибуховими речовинами.  

Наразі, зброя в Україні поширюється за рахунок ведення бойових дій у 

Донецькій та Луганській областях України шляхом незаконного її переправ-

лення через пропускні пункти, а також вивезення учасниками добровольчих 

батальйонів та військовими Збройних сил України у вигляді сувенірів або з 

метою подальшого її застосування з різними цілями.  

Одним із найбільш проблемних питань на сьогодні є відсутність ефекти-

вного правового впливу на суспільні відносини у сфері регулювання обігу 

вогнепальної зброї. Адже саме це є однією зі складових частин процесу дер-

жавотворення та системи національної безпеки країни, тому доцільним є по-

шук напрямів вирішення існуючої проблеми на загальнодержавному рівні. 

На сьогодні існують лише окремі нормативно-правові документи, які торка-

ються деяких положень використання зброї в Україні.  
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Так, у червні 1992 року було прийнято Постанову Верховної Ради Укра-

їни «Про право власності на окремі види майна» [1], де законодавець визна-

чив спеціальний порядок придбання, володіння, носіння та застосування 

зброї. Зокрема, у нормативно-правовому акті зазначено державний орган, що 

уповноважений на контроль за обігом зброї. Положенням Кабінету Міністрів 

України від 12.10.1992 «Про дозвільну систему» [2] визначено структурні 

підрозділи Міністерства внутрішніх справ України як такі, що є контролюю-

чими за обігом зброї в Україні. Правове закріплення обігу зброї в Україні ви-

значено наказом МВС України № 622 від 21.08.1998 року «Про порядок ви-

готовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вог-

непальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробницт-

ва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми 

властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених пат-

ронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів» [3]. Ця інструк-

ція до цього часу є фундаментальним нормативним актом, що регламентує 

обіг зброї серед населення. Окрім зазначених правових норм, існують й інші, 

що регулюють зазначене питання. Вони визначають порядок придбання та 

застосування зброї, але залишається проблема їх відповідності загальносвіто-

вим стандартам, а також змінам системи суспільних відносин.  

Аналізуючи найбільш відомі правові акти, що тим чи іншим чином тор-

каються регулювання обігу вогнепальної зброї, можна побачити, що усі вони 

були прийняті ще на початку становлення системи українського законодав-

ства. На сьогодні, зі зміною системи суспільних відносин, появу нових соціа-

льних цінностей такі акти вже втратили свою дієвість і жодним чином не від-

повідають потребам часу. 

Вже достатньо довгий час на теренах нашої держави тривають дискусії 

стосовно легалізації вогнепальної зброї для українців з метою самозахисту. Ос-

новні аргументи – досвід США та інших зарубіжних країна, де для цивільного 

населення існує вільних доступ до вогнепальної зброї. Однак, на нашу думку, 

такі порівняння є недоречними. Звертаючись до досвіду інших країн, необхідно 

враховувати такі фактори, як правова свідомість, менталітет, історія – все це є 

факторами, що різняться у кожній країні, не виключення і Україна. Саме через 

це, ми вважаємо, немає необхідності звертатись до досвіду зарубіжних країн 

світу, перш за все, необхідно аналізувати наявну соціально-політичну ситуацію 

в державі, ставлення до цього пересічних громадян і готовність громадян до ро-

зуміння того, що кожен зможе володіти вогнепальною зброєю.  

Відтак, в Україні не існує жодного законодавчого акту який би прямо 

стосувався обігу вогнепальної зброї, існують лише окремі статті, нормативні 

документи, які торкаються деяких питань користування зброєю. Так, на сьо-

годні першочергово стоїть питання прийняття закону, який би регулював обіг 

зброї в Україні, що значно б спростило роботу правоохоронних органів під 

час розслідування злочинів, пов’язаних із використанням зброї. Крім цього, з 

метою зменшення потоку зброї та боєприпасів з непідконтрольних Україні 
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територій необхідно посилити контроль за учасниками бойових дій, які за-

лишають місця несення служби на предмет перевезення ними зброї, боєпри-

пасів та вибухових пристроїв. Що стосується легалізації вогнепальної зброї 

для цивільного населення, то, на нашу думку, воно потребує подальшого де-

тального опрацювання та аналізу. 
_____________________ 

1. Про право власності на окремі види майна: Постанова Кабінету Міністрів України 

від 17 червня 1992 року № 35 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2471-12/ed19920617 

(дата звернення 19.10.2019). 

2. Про затвердження положення про дозвільну систему: Постанова Кабінету Мініст-

рів України від 12 жовтня 1992 року № 576 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-

92-%D0%BF (дата звернення 19.10.2019). 

3. Про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та викори-

стання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва 

для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями 

метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до 

зброї та вибухових матеріалів: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 21 серп-

ня 1998 року № 622 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98 (дата звернення 

19.10.2019). 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ БЕЗПЕКИ УЧАСНИКІВ  

ДОРОЖНЬОГО РУХУ: ДОСВІД КОРОЛІВСТВА ШВЕЦІЯ 
 

Складовою національної безпеки у будь-якій країні, безсумнівно, є без-

пека учасників дорожнього руху, оскільки щорічна кількість загиблих та по-

терпілих від дорожньо-транспортних пригод (далі – ДТП) може перевищува-

ти кількість загиблих і поранених у військових конфліктах та від масових 

стихійних лих. Це великою мірою стосується і нашої держави [1]. 

Протягом останніх років в Україні спостерігалась позитивна тенденція 

щодо зниження кількості загиблих у ДТП. Так, за офіційними даними Націо-

нальної поліції України, у 2013 році загинуло 4833 особи, у 2014 році – 4483 

особи, у 2015 році – 3970 осіб, у 2016 році – 3410 особи, у 2017 році – 3432 

особи. В 2018 році у ДТП загинуло 3350 осіб, що є найнижчим показником з 

2000 року. А найкривавішим на вітчизняних дорогах за останні десятиліття 

був 2007 рік, коли у ДТП загинули 9574 людини. Загальна кількість травмо-

ваних у ДТП осіб з 2015 до 2017 року мала тенденцію до збільшення, проте у 

2018 році також відбулося суттєве зменшення такої кількості. Так, у 2015 ро-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2471-12/ed19920617
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-92-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-92-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98


Актуальні питання забезпечення публічного порядку та безпеки в сучасних умовах … 

273  

ці травмовано 31600 осіб, у 2016 році – 33613 осіб, у 2017 році – 34677 осіб 

та у 2018 році – 30884 особи [2].  

Дійсно, у сфері охорони безпеки учасників дорожнього руху ми просува-

ємось у правильному напрямку: впроваджується реформування Дорожньої па-

трульної поліції; запрацювала система фіксації швидкісного режиму за допо-

могою пристроїв TRUCam і лише за перші 2,5 місяці зафіксовано понад 25000 

випадків порушення; підвищуються вимоги до автоперевізників тощо [1]. 

Проте у цьому році спостерігаються негативні тенденції. Так, за офіцій-

ними даними Департаменту патрульної поліції Національної поліції України 

за період з 01 січня 2019 р. до 30 вересня 2019 р. зареєстровано 114769 ДТП, 

що на 6,2 % більше ніж за аналогічний період минулого року. Травмовано – 

23476 осіб (+4,8%), а загинуло – 2369 осіб (+ 4,5%). Тобто у середньому за 

день гине не менше восьми осіб[3]. 

Не став виключенням і поточний місяць. Наприклад, лише за один день 

14 жовтня 2019 р., в Україні сталося 730 ДТП, у яких загинули 18 осіб [4].  

Тому важливе місце у розробці ефективних заходів запобігання порушенням 

Правил дорожнього руху (далі – ПДР), що призводять до травмування або загибелі 

людей, є врахування позитивної міжнародної практики запобігання ДТП.  

У цьому контексті варто звернутись до такого досвіду Королівства Шве-

ція, де за останні 20 років кількість смертельних випадків на дорогах внаслі-

док ДТП зменшилася практично у два рази. Так, за даними 2015 року у цій 

країні загинуло лише 2,5 людини на 100 000 населення [5, с.433-444]. В на-

шій державі, у найкращому за показником смертності 2018 році, ця цифра 

дорівнювала майже 8-ми особам. Таку велику різницю у показниках обумов-

лено, зокрема, великою мірою тим, що у 1997 році парламент Швеції ухвалив 

концепцію Vision Zero, головний принцип якої полягає у тому, що летальні 

випадки та серйозні травми на дорогах є неприйнятними. 

Як зазначає дослідник цієї концепції В. Луцька, що вона не містить чіткого 

переліку заходів і її втілення відрізняється у різних містах. Проте, є загальні те-

нденції. По-перше, це – обмеження швидкості. Воно залежить від потенційних 

небезпек на дорозі й може сягати 30 км/год: для житлових районів, де є безпо-

середній ризик зіткнення з пішоходами. За дослідженнями, при ударі на такій 

швидкості виживає 90% пішоходів, а на швидкості в 50 км/год  – лише 20%. 

Ефективними у цьому плані є також камери, що відстежують швидкість[6].  

Тому потребує подальшої розробки механізм впровадження та застосу-

вання стаціонарних відеокамер, що можуть фіксувати швидкість автомобілів у 

місцях найбільшого скупчення ДТП, причиною яких є перевищення швидкос-

ті, оскільки та кількість, що встановлена на сьогодні, є явно недостатньою. 

По-друге, відзначає В. Луцька, це – вдосконалення інфраструктури. Одна 

з головних ідей Vision Zero: правильно організований рух не залишає можли-

востей для смертельних аварій. Хорошим прикладом цього є кругові перехрес-

тя. Автори концепції стверджують, що звичні нам хрестові – мають високу 

пропускну здатність та, насправді, спричиняють меншу кількість ДТП, проте 

https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/15irtadannualreport_0.pdf
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/15irtadannualreport_0.pdf
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зіткнення на них часто призводять до тяжчих наслідків. При круговому русі 

зменшується швидкість та змінюються кути зіткнень. Отже, зменшується й 

ризик серйозних аварій. Ефективними також є дороги типу «2+1» із захисним 

бар’єром (середня смуга змінює напрямок кожні кілька кілометрів) [6]. 

Робота у цьому напрямку, звичайно, вже ведеться, але, на нашу думку, 

недостатньо швидко через брак коштів. Тому при укладанні річних бюджетів 

різних рівнів (державного, місцевих, бюджетів об’єднаних територіальних 

громад), спрямування коштів на створення таких захисних механізмів на до-

рогах має бути одним з першочергових пріоритетів. 

І, нарешті, по-третє, — це напрямок убезпечення транспортних засобів. 

Чимало компаній сьогодні забезпечують автомобілі програмами, що покли-

кані допомогти водіям. Такі автопілоти здатні утримувати авто на певній 

смузі, будити водія, якщо він заснув, та запобігати зіткненням. Та не варто 

забувати і про простіші, але не менш ефективні заходи, наприклад, подушки 

безпеки, сигнали нагадування про незастебнені паски безпеки та алкозамки. 

Останні здатні визначити кількість алкоголю в крові водія та не дозволять 

завести автомобіль у разі перевищення норми[6].  

На сьогодні, на жаль, по нашим автошляхам продовжує пересуватись 

велика кількість автомобілів ще радянського виробництва, які не відповіда-

ють сучасним вимогам безпеки. Тому бажано створити механізм поступового 

зменшення чисельності таких автомобілів на дорогах, наприклад, шляхом 

суттєвого зменшення ввізного мита на автомобілі іноземних моделей, які об-

ладнані такими заходами безпеки, з їх одночасним ретельним технічним 

оглядом при ввезенні з-за кордону. 

Отже впровадження вищезазначених заходів, у комплексі з іншими, без-

сумнівно сприятиме зменшенню травматизму вітчизняних громадян на доро-

гах внаслідок ДТП. 
________________________ 
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ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ПРАВООХОРОНЦІВ 
 

Зі збільшенням злочинності , все більш гостро постає питання ефектив-

ної протидії, що забезпечується насамперед розвитком сучасних видів спорту 

загалом та засобів функціонального багатоборства передусім у системі спеці-

альної фізичної підготовки фахівців Національної поліції України. Необхід-

ним є розширення арсеналу засобів фізичної підготовки майбутніх поліцей-

ських, а також підвищення рівня їх спеціальної фізичної підготовки та служ-

бової підготовки. Важливо удосконалити систему спеціальної фізичної підго-

товки правоохоронців по типу західних країн, виявити можливі шляхи її удо-

сконалення та оптимізації. 

Очевидним є те, що чинна система фізичної підготовки Вищих навчаль-

них закладів зі специфічними умовами навчання(ВНЗСУН) недостатньо ефе-

ктивно формує правозахисні якості майбутніх офіцерів Національної поліції 

України. Фізична підготовка курсантів різних спеціальностей у ВНЗСУН 

здійснюється за програмами та методиками, де фактично не враховано спе-

цифіку перспективної професійної діяльності, що знижує якість правозахис-

ної та фахової готовності випускників [2; 1]. 

Загальновідомо, що точність під час простих і складних реакцій прямо 

пропорційно залежить від ступеня втоми, яка настає пізніше в осіб із висо-

кою фізичною витривалістю та загальною працездатністю. Завдання, що пос-

тають перед працівниками характеризується високою маневреністю сил і за-

собів, напруженістю і швидкоплинністю, швидкими змінами обстановки, пі-

двищенням ролі людського чинника. Економія часу у виконанні тактичних 

прийомів стала одним із показників бойової майстерності та ефективності 

службових оперецій правоохоронців, позаяк усі ці вимоги можуть бути ефек-

тивно та якісно реалізованими за умови оптимального рівня фізичної та фун-

кціональної підготовленості поліцейських. В умовах сьогодення наша країна 

переживає важливі часи змін стандартів та потреб. Значну частину в цьому 
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процесі займає підвищення рівня тактичної та фізичної готовності українсь-

кої поліції. Разом із наближенням правоохоронного сектора України до євро-

пейських стандартів, підвищенням потреб матеріально-технічного оснащення 

збільшуються вимоги до професійно-тактичної підготовки українських пра-

воохоронців. Зокрема, велику увагу приділено рівню фізичної підготовленос-

ті та загальному станові здоров’я поліцейського [3]. Це можна пояснити тим, 

що спеціальна фізична підготовленість правоохоронця є важливим чинником 

якості виконання тактичних та оперативних завдань, оскільки вся діяльність 

поліцейських в умовах виконання завдань викликана саме цими чинниками. 

Недоліком процесу спеціальної фізичної підготовки на сьогодні є вико-

ристання переважно застарілих вимог та засобів фізичної підготовки, ігнору-

вання появи нових видів спорту та рухової активності, які з’явились останні-

ми десятиріччями та активно реалізуються у фізичній підготовці європейсь-

ких колег. На сьогодні виникла важлива проблема невідповідності змісту 

професійно-прикладної фізичної підготовки правоохоронців та її значущості 

для виконання поставлених завдань на підрозділи Національної поліції Укра-

їни [2]. Позаяк фізична підготовка виступає одним із предметів спеціальної 

підготовки, важливою і невід’ємною частиною професійного навчання і ви-

ховання особового складу підрозділів поліції світових країн, та основною 

умовою фізичної підготовки є забезпечення фізичної підготовленості право-

охоронців до діяльності в умовах виконання службових операцій, до оволо-

діння сучасними видами озброєння, ефективного використання, готовності 

до перенесення великих за обсягами фізичних навантажень, нерво-

во-психічних напружень в екстремальних ситуаціях, а також сприяння 

розв’язанню навчально-виховних та службових завдань. Таким чином, осно-

вними завданнями фізичної підготовки є розвиток і постійне вдосконалення 

фізичних якостей та їх специфічних проявів (витривалості, швидкіс-

но-силових та координаційних якостей, навичок пересування пересіченою 

місцевістю і на конях, подолання перешкод, рукопашного бою). Це, своєю 

чергою, сприятиме поліпшенню фізичного розвитку, зміцненню здоров’я й 

підвищенню стійкості організму до дії несприятливих чинників такти-

ко-професійної діяльності. Численні дослідження доводять [4, 5, 6], що в ос-

нові цього механізму лежить явище перенесення навичок і умінь, сформова-

них в одній галузі людської діяльності, на результати оволодіння навичками 

й уміннями в інших сферах. Високий рівень фізичної підготовленості дає 

змогу суттєво підвищувати здатність  до швидкого оцінювання обставин, до 

ухвалення оперативних та правильних рішень у складній ситуації. Фізична 

підготовка, яку проводять систематично, допомагає інтенсифікувати процес 

тактичного навчання загалом.  

Таким чином фізична підготовка виступає важливим засобом підвищен-

ня професійної майстерності курсантів, а також відіграє значну роль у вихо-

ванні морально-вольових і психологічних якостей майбутніх правозахисни-

ків. Це підтверджує й той факт, що фізична підготовка у підрозділах Націо-
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нальної поліції України є однією з основних ланок системи фізичного вихо-

вання в Україні. Разом з тим вона є складовою частиною системи спеціальної 

підготовки  та одним із її предметів, складовою і невід’ємною частиною на-

вчання і виховання спеціалістів. 

______________________ 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ ПОЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ 

ПУБЛІЧНИЙ ПОРЯДОК 
 

Термінологічне позначення категорії публічний порядок у мовах різних 

держав різноманітне. Найближчим до українського варіанту назви «публіч-

ний порядок» є варіант з французької мови ordre public. Термінологічний 

зміст категорії «публічний порядок» відповідає поняттю public policy – пуб-

лічна політика. У Німеччині це oeffеntliche Оrdnung – суспільний порядок, в 

Італії ordine publico – публічний порядок, в Іспанії «ordino publico», у Нідер-

ландах оffentlig orden тощо. Незважаючи на наявність термінологічних варіа-

цій назв «публічний порядок», його юридичне значення на міжнародному 

рівні є зрозумілим [4, с. 152], але науковці іронізують, що «намагатися ви-

значити публічний порядок подібно подорожі в рухомих пісках» (Пілон) [5] 

або «осідлати неприборканого коня, так, що ніколи не знаєш, куди він відве-



Метеріали Міжнародної науково-практичної конференції (ДДУВС, 25.10.2019) 

278  

зе» (суддя Вурру) [Там само]. У рішенні по справі Vidal v. Gidal Верховний 

суд США відзначив: «Питання про те, що таке публічний порядок штату і що 

суперечить йому, ... є одним з найбільш туманних і невизначених» [3, с. 124]. 

Визначення поняття та ознак публічного порядку як об’єкту адміністративно-

правової охорони є актуальним напрямом дослідження сучасної юридичної 

лінгвістики. 

Метою статті є з’ясування змісту поняття «публічний порядок». 

Термінологічні розбіжності стають причиною різних тлумачень корис-

тувачами відповідних національних мов текстів мовного законодавства та 

інших нормативних документів, що регулюють мовну практику. Не сприяють 

вони й однозначному прочитанню юридичних текстів та розумінню полеміч-

них виступів. Попри відносну новизну законодавчого вживання зазначеної 

категорії, її сутність уже досліджували окремі науковці, а саме: 

В. Б. Авер’янов, М. І. Ануфрієв, О. В. Батраченко, О. І. Довгань, І. В. Зозуля, 

Д. С. Припутень, В. Г. Фатхутдінов та ін. Вивченню спорідненого поняття 

«громадська безпека» присвячено праці таких правників, як: О. М. Бандурка, 

І. П. Веремеєнко, І. П. Голосніченко, В. К. Гіжевський, В. Л. Грохольський, 

Є. В. Додін, М. В. Ковалів, В. К. Колпаков, А. Т. Комзюк, В. В. Маліков, 

Р. С. Мельник, Ю. О. Небеський, О. І. Остапенко, А. М. Подоляка, 

Ю. І. Римаренко. 

У тлумачних словниках «публічний» визначається: 1) який відбувається 

в присутності публіки, людей; 2) призначений для широкого відвідування, 

користування; громадський. Категорія «публічний порядок» є спорідненою з 

поняттям «громадський порядок». У ВТСУМ «порядок» визначається, як: 

1) стан, коли де-небудь чисто прибрано, всі речі на своїх місцях; 2) стан, коли 

все робиться, виконується так, як слід, відповідно до певних вимог, правил, 

упорядкованість, лад; 3) державний, суспільний лад; устрій; 4) певна послі-

довність, черговість чого-небудь [2]. Якщо розглядати публічний порядок 

через призму цивільного права, то однією з умов дійсності правочину є до-

тримання вимог щодо його змісту. Зокрема, зміст вчиненого правочину не 

повинен суперечити публічному порядку держави, закріпленому в законо-

давстві України. Тобто публічний порядок – це публічно-правові відносини, 

які мають імперативний характер і визначають основи суспільного ладу дер-

жави. При цьому категорія публічного порядку застосовується не до будь-

яких правовідносин у державі, а лише щодо суттєвих основ правопорядку [1]. 

Термін «публічний порядок» потребує більш детального дослідження, 

зокрема в контексті його використання в Законі України «Про Національну 

поліцію». До прийняття зазначеного нормативного акта це поняття законода-

вчо закріплено не було. Його було вжито лише в наказі МВС України «Про 

затвердження норм належності однострою поліцейських (у мирний час)» від 

22 червня 2016 року № 530. Аналіз змісту чинних нормативно-правових актів 

(Конституція України – ст. 34–36, 39, 92, 116, 138, Кодекс України про адмі-

ністративні правопорушення – глава 14 «Адміністративні правопорушення, 
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що посягають на громадський порядок і громадську безпеку», Кримінальний 

кодекс України – розділ 9 «Злочини проти громадської безпеки» та розділ 

12 «Злочини проти громадського порядку та моральності», Закон України 

«Про правовий режим надзвичайного стану» тощо) засвідчує, що в аналогіч-

ному значенні раніше використовували терміни «громадська безпека», «гро-

мадський порядок». Водночас цих категорій, як і поняття «забезпечення гро-

мадського порядку», у новому Законі немає. 

Отже, заміна термінології в нормативно-правових актах, власне, не є 

проблемою, проблему становлять нові поняття, що не мають нормативно за-

кріплених визначень. Така ситуація породжує правову колізію в норматив-

ному регламентуванні певних суспільних відносин і негативно позначається 

на правозастосуванні, адже поліцейський, наприклад, має чітко знати, які дії 

слід вважати порушенням публічної безпеки та порядку. 
_____________________ 
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2. Великий тлумачний словник сучасної української мови. Упорядник В. Т. Бусел. 
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ПРОБЛЕМИ РЕПАТРІАЦІЇ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ У ПРОЦЕСІ  

РЕІНТЕГРАЦІЇ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Процес повернення тимчасово окупованих територій Донбасу та Луган-

щини буде важким та довгим, – зазначає Дмитро Разумков [1]. Однією з най-

важче вирішуваних питань є проблема мало чисельності населення, що за-

лишилось на території окупованих територій. І у більшості, це люди похило-

го віку, або працездатне населення яке погодилося з режимом окупації, або 

не мали можливості виїхати з окупованих територій. За даними Міністерства 

соціальної політики станом на 2 січня 2019 року на облік взято 1 млн. 512 

тис. 435 переселенця з тимчасового окупованих територій Донецької та Лу-

ганської області та Автономної республіки Крим [2]. Це лише офіційні данні 
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громадян що стали на облік, точна кількість людей, що виїхали з окупованих 

територій невідома.  

Більшість людей після переселення у різні регіони України почали жит-

тя «з початку» відновлюючи документи, купляючи житло і побутові речі. За 

4 роки громадяни «осіли» на ново обжитих місцях. Багато з них же не пла-

нують повертатися на схід, а ще значний відсоток переселенців мають ба-

жання повернутися, але їх житло зазнало значних пошкоджень і вже не при-

датні для життя.  

Виникає питання у разі досягнення домовленостей і деокупації східних 

регіонів хто буде відновлювати території, що постраждали у наслідок засто-

сування тяжкої зброї і ведення бойових дій? Для проведення таких робіт не-

обхідна велика чисельність громадян здатних виконувати таки види робіт. 

Їх необхідно не лише забезпечити роботою, а й соціально побутовими бла-

гами: житло, медичне забезпечення тощо. Це ж значний тягар для бюджету. 

Так наприклад, «лише для охорони громадської безпеки у поліції Донеччи-

ни підготовлено майже 800 поліцейських, які будуть залучені до відновлен-

ня державного суверенітету на території окремих районів Донецької і Лу-

ганської областей, як офіційно називають нині окуповані частини Донба-

су»[3]. Для забезпечення знешкодження замінованих територій буде залу-

чено ще майже 1000 чоловік. Відновлення будівель доріг ще набагато біль-

ше робітників. Для таких масштабів робіт просто необхідно забезпечити 

процес репатріації. При тому слід зазначити, що й Конституційні норми і 

положення Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб» забороняють примусове переселення. У зазначеному За-

коні України зазначено: «Україна вживає всіх можливих заходів, передба-

чених Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода 

на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, щодо запобігання 

виникненню передумов вимушеного внутрішнього переміщення осіб, захис-

ту та дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, створення 

умов для добровільного повернення таких осіб до покинутого місця прожи-

вання або інтеграції за новим місцем проживання в Україні»[4]. «Створення 

умов для добровільного повернення» – це теза що має абстрактний характер 

і є носієм ризику. Як може людина добровільно повернутися туди, де вона 

зазнала небезпеки? А також, як примирити громадян, у разі повернення, що 

знаходяться у міжетнічному й ідеологічному конфлікті. Цей процес повинен 

супроводжуватися і стимулюватися органами державної влади.   По-перше, 

необхідно розробити Комплексну програму щодо підтримки, соціальної 

адаптації громадян України, які переселилися з тимчасом окупованої тери-

торії України та районів проведення ООС, у процесі репатріації. Для забез-

печення ефективності такого процесу необхідно об’єднання зусиль органів 

державної влади, місцевого самоврядування, закладів освіти, культури, гро-

мадських об’єднань та інших організацій.   

По-друге, з метою забезпечення безпеки і недопущення етнічних та іде-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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ологічних конфліктів, необхідно посилити роботу з нейтралізації конфліктів: 

офіційне визнання владними структурами та конфліктуючими сторонами на-

явності самої проблеми; інституціалізація конфлікту, тобто вироблення сто-

ронами правил і норм, які регламентують цивілізовану поведінку у конфлік-

ті; переведення конфлікту у правову прощену.  
______________________ 

1. Процес  реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу та Луганщини буде  

важким та довгим. Інтерв’ю Дмитра Разумкова.  URL:https://www.unian.ua/war/10606140-

proces-reintegraciji-donbasu-bude-vazhkim-i-dovgim-razumkov.html 

2. Количество внутренне перемещенных лиц в Украине несколько уменьшилось. 

URL: 
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су: URL: 

https://zik.ua/news/2019/10/05/800_politseyskyh_vzhe_pidgotovleni_do_roboty_na_deokupova

nyh_terytoriyah_1661669 

4. Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Закон України. 

№ 1706-VII від 20 жовтня 2014 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18 

 

 

 

Шинкаренко Ігор Ростиславович, 

кандидат юридичних наук, професор,  

професор кафедри права 

Національного аерокосмічного університету  

ім. М. Є. Жуковского «Харківский авіаційний інститут» 

Спіцина Ганна Олександрівна, 
доктор юридичних наук, доцент,  

професор кафедри права  

Національного аерокосмічного університету  

ім. М. Є. Жуковского «Харківский авіаційний інститут». 
 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ`ЄКТІВ 

 АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ 
 

Для формування сучасної стратегії забезпечення публічного порядку та 

безпеки в умовах розбудови сучасної України необхідно враховувати всі ви-

ди загроз та встановити найбільш вразливі об’єкти, якими є підприємства 

авіаційного транспорту.  

Сьогодення вимагає від об’єктів інфраструктури авіаційного транспорту 

враховувати в своїй діяльності зміни в Українському суспільстві та своєчасно 

реагувати на зовнішні виклики відносно загроз техногенного характеру, а та-

кож  активних дій з боку екстремістських та терористичних організації. 

Бепека об`єктів авіаційного транспорту, взагалі та цивільної авіації, зок-

рема  є найбільш важливою проблемою протягом найближчого років. Розви-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18
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ток авіаційного транспотру та інфраструктури  цивільної авіації сприяв пере-

творенню країн світу в одне «глобальне місто», та створив умови мобільності 

для мільйонів. Разом з тим об'єкти авіаційного транспорту стали джерелом 

безпекових загроз з боку терористичних організацій і груп, що мають можли-

вість використовувати для проведення своїх операцій сучасні досягнення в 

областях зв'язку і передачі інформації [1]. 

Для убезпечення об’єктів авіаційного транспорту зді йснюються преве-

нтивні заходи з встановлення осіб та організацій, діяльність яких може ство-

рювати умови для незаконного втручання в діяльність структур цивільної 

авіації. Однією з основних умов ефективної превентивної діяльності є ком-

плексність заходів із залученням людських та матеріальних ресурсів не тіль-

ки авіаційного транспорту, а й правоохоронних органів на території обслуго-

вування яких знаходяться конкретні авіапідприємства. 

 Відповідно до чинного законодавства об’єктами інфраструктури авіа-

ційного транспорту є: 

- підприємства повітряного  транспорту,  що  здійснюють  перевезення  

пасажирів, вантажів, багажу, пошти, аерофотозйомки; 

- підприємства, що здійснюють  сільськогосподарські роботи; 

- аеропорти,  аеродроми,  аероклуби; 

- транспортні засоби; 

-   системи  управління  повітряним рухом; 

-  навчальні заклади; 

-  ремонтні  заводи  цивільної авіації; 

- інші підприємства, установи та  організації  незалежно  від  форм  влас-

ності,  що забезпечують роботу авіаційного транспорту [2]. 

Окрім вказаних установ до об`єктів убезпечення інфраструктури  авіа-

ційного транспорту законодавець відносить землі,  надані  в користування 

під: аеропорти, аеродроми,  відокремлені споруди (об'єкти управління повіт-

ряним рухом,  радіонавігації та посадки, очисні та інші споруди),   службово-

технічні   території  з  будівлями  та спорудами, що забезпечують роботу аві-

аційного транспорту; вертольотні станції, включаючи вертольотодроми, слу-

жбово-технічні території з усіма будівлями та спорудами; ремонтні заводи 

цивільної авіації, аеродроми, вертольотодроми,   гідроаеродроми   та   інші  

майданчики  для експлуатації повітряних суден; службові об'єкти, що   забез-

печують роботу авіаційного транспорту [2]. 

Визначити існуючі проблеми з убезпечення об’єктів авіаційного транс-

порту можливо тільки на підґрунті системного підходу з використанням ме-

тодів контект аналізу нормативного регулювання на різних історичних ета-

пах розвизку України. 

За годи незалежності була створена національна наукова школа у галузі 

убезпечення об’єктів авіаційного транспорту Гончарук С.Т., Дараганова Н.В., 

Вайсберг І.В., Куклєв Є.А., Рухлінський В.М., Ліньков А.В., Кармизов М.В., 

Бичков А.С., Захаренков В.В., Трофімов С.В., Філіпов А.В., Кулик М.С.[3]. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94-%D0%B2%D1%80/ed20130613/find?text=%E0%E2%B3%E0%F6%B3%E9%ED%EE%E3%EE+%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%F3#w2141
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94-%D0%B2%D1%80/ed20130613/find?text=%E0%E2%B3%E0%F6%B3%E9%ED%EE%E3%EE+%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%F3#w13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94-%D0%B2%D1%80/ed20130613/find?text=%E0%E2%B3%E0%F6%B3%E9%ED%EE%E3%EE+%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%F3#w2142
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94-%D0%B2%D1%80/ed20130613/find?text=%E0%E2%B3%E0%F6%B3%E9%ED%EE%E3%EE+%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%F3#w16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94-%D0%B2%D1%80/ed20130613/find?text=%E0%E2%B3%E0%F6%B3%E9%ED%EE%E3%EE+%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%F3#w16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94-%D0%B2%D1%80/ed20130613/find?text=%E0%E2%B3%E0%F6%B3%E9%ED%EE%E3%EE+%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%F3#w2145
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94-%D0%B2%D1%80/ed20130613/find?text=%E0%E2%B3%E0%F6%B3%E9%ED%EE%E3%EE+%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%F3#w17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94-%D0%B2%D1%80/ed20130613/find?text=%E0%E2%B3%E0%F6%B3%E9%ED%EE%E3%EE+%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%F3#w2146
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Слід відзначити,  що їх роботи в основному були присвячені аналізу те-

оретико-правових питань поняття авіаційної безпеки та функціонування аві-

аційного транспорту, організації контролю та нагляду, застосуванні адмініст-

ративного примусу до учасників авіаційних польотів за порушення встанов-

лених правил. 

В той же час поза увагою означених науковців залишилися питання: 

- загальної та спеціальної превенції втручання в діяльність об’єктів авіа-

ційного транспорту; 

- основних форм і методів організаційно-правового убезпечення авіацій-

ного транспорту[4, с. 11];  

- теоретико-прикладних проблем впроваження на об’єктах авіаційного 

транспорту систем голосового профайлінгу  та оперативно-розшукового 

убезпечення авіаційного транспорту на грунті координації зусиль Національ-

ної поції у особі її оперативних підрозділів та служби авіаційної безпеки [5, с. 

19, 21] 

- правових та організаційних засад діяльності служб безпеки підпри-

ємств авіаційного транспорту. 

Констатовані нами проблеми убезпечення авіаційного транспорту зна-

ходять своє відображення під час виявлення  погроз безпеці польотів, що на-

ведені у нормативних документах ІКАО: 

 захоплення літаків терористами й іншими злочинними елементами та 

акти саботажу; 

 незаконне перевезення небезпечних вантажів; 

 безпорядки під час польотів літаків, викликані агресивно налаштова-

ними чи психічно неврівноваженими пасажирами; 

 застосування терористами ракет типу «земля-повітря», що запускають-

ся з плеча; 

 незаконне провезення ядерних і радіоактивних речовин; 

 кібертероризм [6]. 

Аналіз чинного нормативного регулювання України, міжнародних пра-

вових актів, аналітичні матеріали  оцінки загроз та ризиків авіаційній безпеці, 

думок науковців дозволяє визначити  иснуючі проблеми в галузі убезпечення 

об’єктів авіаційного  транспорту [7]: 

- недокомплектованість кадрами державних інспекторів, що здійснюють 

державний контроль за діяльністю авіаційних підприємств в галузі безпеки 

польотів і авіаційної безпеки;  

- недосконалість системи підготовки кадрів в межах спеціальності 

081 «Право» другого – магістерського рівня вищої освіти зі спеціалізацією 

убезпечення авіаційного транспорту;  

- недостатня оснащеність цивільної авіації технічними засобами забез-

печення авіаційної безпеки;  

- невідповідність стану інформаційної безпеки об’єктів авіаційного  тра-

нспорту; 
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- недостатня іноваційність оснащення науково-дослідних і проектних 

організацій цивільної авіації та промисловості;  

- не відповідність вимогам сьогодення організаційно-правової моделі 

превенції правопорушень на об’єктах авіаційного транспорту  [8].  

Враховуючі наведене, можемо запропонувати імовірні напрямки вирі-

шення означених проблем: 

- з метою забезпечення інформаційної безпеки авіаційного транспорту  

здійснити наукові дослідження спрямовані на формування правових та орга-

нізаційних засад захисту інформаційного простору;  

- розробити програму організаційно-правових заходів впровадження ін-

новаційних заходів діагностування об’єктів на території підприємств авіацій-

ного транспорту; 

- запровадити підготовку кваліфікованого персоналу в сфері убезпечення 

авіаційного транспорту в межах спеціальності 081 «Право» другого – магіс-

терського рівня вищої освіти для підрозділів безпеки об’єктів авіаційного 

транспорту; 

- запровадити проведення сумісних профілактичних заходів службами 

безпеки об’єктів авіаційного та національної  поліції з метою встановлення 

підозрілих осіб в районах їх розташування; 

- спільно з Національною поліцією. ДПСУ, СБУ та авіаційною службою 

України запровадити формування інтегрованого банку даних «неблагонадій-

них пасажирів» за аналогом США. 
____________________ 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ ОСНОВИ  

ЗАТРИМАННЯ ПРАВОПОРУШНИКА  
 

На сьогоднішній день дуже піднята тема про порушення прав людини, 

тому відповідно до сучасного законодавства затримання правопорушника 

стало негативним явищем не лише для правопорушника, а й для поліцейсько-

го, адже один не вірний крок і поліцейський може опинитися за гратами, а 

правопорушник на волі.  

Як відомо, заходи адміністративного припинення складають самостійну 

групу заходів адміністративного примусу. Їх застосування обумовлюється 

публічними інтересами, а їх реалізація не повинна порушувати права і свобо-

ди осіб щодо яких вони застосовуються, у тому числі конституційне право 

індивіда на свободу і особисту недоторканість.  

Серед таких заходів особливе місце займає доставлення порушника, яке 

регламентується статтею 259 Кодексу України про адміністративні правопо-

рушення (далі – КУпАП) [1].  

Проблематику доставлення громадян до приміщення органів внутрішніх 

справ (поліцію) розглядали вчені: О. Андрійко, О. Бандурка, Ю. Битяк, 

А. Васильєв, І. Пахомов, В. Пєтков та ін.  

Доставлення громадян як один із заходів адміністративного примусу, 

який застосовується до осіб, що офіційно ще не визнані винними у вчиненні 

адміністративного правопорушення, передбачений низкою нормативно-

правових актів, зокрема доставлення громадян до службового приміщення 

поліції передбачено ст. 259 «Доставлення порушника» КУпАП, п. 9 ст. 23 

«Основні повноваження поліції» Закону України «Про Національну полі-

цію», ч. 5 п. 1 Розділу ІІІ «Функції патрульної служби» Положення про пат-

рульну службу МВС України [1].  

Дослідження юридичної природи цього заходу припинення, положень 

чинних нормативно-правових актів, правозастосовної практики дозволяє 

виявити певні недоліки нормативно-правового визначення цього заходу.  

Насамперед значним недоліком є відсутність законодавчого закріплення 

поняття «доставлення», що передбачає собою супровід особи з місця вчинен-

ня правопорушення або місця виявлення порушника в службове приміщення 

уповноваженою на те особою.  

Аналіз ст. 259 КУпАП та спеціальної юридичної літератури дає мож-

ливість визначити адміністративне доставлення порушника як адміністра-

тивно-примусове вилучення особи, яка вчинила адміністративне правопо-

рушення, з місця вчинення протиправного діяння або з місця виявлення 

правопорушника та супровід її в орган, який вправі вирішувати питання 
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про адміністративне затримання або притягнення до адміністративної від-

повідальності, пов’язане з застосуванням заходів психічного або фізичного 

впливу, яке здійснюється уповноваженими особами з метою забезпечення 

можливості притягнення правопорушника до адміністративної відповіда-

льності [4].  

Наступними проблемними питаннями є строк та коло осіб, уповноваже-

них на доставлення порушників.  

Строк, необхідний для доставлення порушника, який в законодавстві 

України чітко не визначено. Частина 8 ст. 259 КУпАП лише закріплює, що 

доставлення має бути проведено в можливо короткий строк.  

Доставлення відбувається широким колом осіб, уповноважених зако-

нодавством України. Проблема тут полягає в тому, що коло осіб, котрі 

мають право здійснювати доставлення порушника, та коло осіб, які мають 

право застосовувати адміністративне затримання, не співпадають. І не 

завжди особа, яка має право доставити порушника, вправі вирішити пи-

тання про його затримання, а також не завжди затримання є обов’язковим 

наслідком доставлення. Тому доставлення порушника повинно мати свій 

процесуальний строк, в межах якого є можливість без застосування адміні-

стративного затримання скласти протокол про адміністративне правопо-

рушення. Такий строк повинен бути встановлений саме у ст. 259 КУпАП.  

У Законі України «Про Національну поліцію» та у КУпАП не вказано, 

який процесуальний документ складається у зв’язку з доставленням гро-

мадянина до поліцейського приміщення. Пункт 15 розділу ІІ «Документу-

вання адміністративних правопорушень» Інструкції з оформлення матеріа-

лів про адміністративні правопорушення в органах поліції передбачає, що 

до протоколу про адміністративне правопорушення долучаються інші ма-

теріали про адміністративне правопорушення, у тому числі рапорти поса-

дових осіб [5].  

Можна зробити висновок, що поліцейський, який доставив особу до 

приміщення поліції, доповідає про це рапортом керівнику, який уповноваже-

ний здійснювати контроль за діяльністю поліцейського.  

Ще однією прогалиною законодавства, безперечно, є розміщення 

статті 259 КУпАП у главі 19 «Протокол про адміністративне правопору-

шення», оскільки доставлення є заходом адміністративного припинення, 

який практично одностайно вчені адміністративності відносять до заходів 

забезпечення провадження у справах про адміністративне правопорушення 

[4].  

Тому,на мою думку, доречним є закріплення доставлення саме в главі 

«Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопо-

рушення», бо це найбільш влучно буде виражати цей розділ.  

Отже, проведений аналіз дає підстави стверджувати про необхідність 

внесення змін до ст. 259 КУпАП. Вирішення існуючих теоретичних та 

практичних проблем, пов’язаних з доставленням порушника, сприяло б 
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підвищенню якості чинного законодавства України в сфері адміністратив-

ної відповідальності і покращило б ефективність діяльності органів (поса-

дових осіб) адміністративної юрисдикції, насамперед органів Національної 

поліції.  
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